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تصدر عن جامعة الملك خالد
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التقط تلسكوب أميركي أوضح صورة 
لسطح الش��مس، وأظهر تفاصيل لم 

تر من قبل للنجم.
ه��ذا وتمك��ن تلس��كوب داني��ال ك. 
إنوي الشمسي، ومقره جزيرة ماوي 
في ه��اواي، م��ن إنتاج ص��ور تظهر 
وحجمه��ا  الخلي��ة  تش��به  "أنماط��ا 
»مماثل تقريبا لحجم والية تكساس« 
تغط��ي الش��مس، وفق��ا لمؤسس��ة 

العلوم الوطنية.
وتظه��ر في الص��ورة، حركة تش��به 
الفقاقيع تحدث عندما تتحرك الحرارة 
م��ن داخ��ل الش��مس إلى س��طحها. 
وه��ذه التفاصي��ل أكثر قرب��ًا بخمس 
مرات من أي صورة للش��مس التقطت 
م��ن قبل. ويبل��غ قطر الش��مس نحو 

870 ألف ميل تقريبًا.
ف��ي المقاب��ل، يأم��ل العلم��اء ف��ي 
المملوك��ة  العلمي��ة  المؤسس��ة 
للحكوم��ة األميركية في أن تس��مح 
لهم الص��ور الجدي��دة بفهم أفضل 

للشمس والمناخ الفضائي.

أوضح صورة للشمس في التاريخ

برعاية وحضور سمو أمير المنطقة
ورشة عمل لتصميم مطار ابها الدولي الجديد

يحي التيهاني

تركي  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
بيين طييال بيين عبد الييعييزيييز اأمييير منطقة 
عيي�ييسيير رئييييي�ييس الييلييجيينيية الييتيينييفيييييذييية لهيئة 
تطوير املنطقة، انطاق اأعمال ور�سة عمل 
بالتعاون  اجلييديييد«  اأبييهييا  مييطييار  »ت�سميم 
وهيئة تطوير  املييدين  الييطييران  هيئة  مييع 
ع�سر  »لتكون  �سعار  حتت  ع�سر  منطقة 

وجهة عاملية«.
وقييييييال اأميييييير ميينييطييقيية عيي�ييسيير يف 
كييلييمييتييه خييييييال الييييور�ييييسيييية: »اليييقيييييييادة 
احلييكيييييميية لييلييبيياد املييتييمييثييليية يف خيييادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
عييبييدالييعييزيييز و�ييسييمييو ويل عييهييد الأميييني 
نلتقي  بييييياأن  وجيييهيييا  اهلل-  -حييفييظييهييمييا 
يف هييييذه اليييور�يييسييية لييرتييقييي بيياأفييكييارنييا 
يف تيي�ييسيياميييييم ميي�ييسييروعيياتيينييا الييتيينييمييوييية، 
وكذلك نرتقي يف اآلية تنفيذها وكيفية 
اليوم  واأ�ساف: »هذا  الإ�سراف عليها«، 
هيييو يييييوم عيييز لأن فيييييه رفيييعيييه لييبييادنييا 
-حفظه  العهد  ويل  لتوجيه  وتنفيذ 

اهلل- يف اأن نبني على مكامن القوة«.

وبنينّ �سموه  مكامن القوة يف اللقاء 
قائا: »اأنه مثل ما نفذنا توجيه القيادة 
بيياإتييقييان، فييدعييم الييقيييييادة بحد ذاتيييه لهذه 
الور�سة هو مكمن القوة، وكذلك م�ساركة 
احل���امل���ن وم����ن ل��ه��م ارت����ب����اط مب�����ش��روع 
واخلييراء  قييوة،  املييطييار فجميعهم مكمن 
الدوليني املخت�سني يف ت�ساميم املطارات 
من  عييدد  ت�ساميم  على  اأ�ييسييرفييوا  الييذييين 
الور�سة  يف  وم�ساركتهم  العاملية  املطارات 

يعتر اأي�ساً مكمن قوة«.
واأكد اأمر منطقة ع�سر  باأن حر�س 
الرئي�سي   ال�سريك  املدين  الطران  هيئة 
يف تيينييفيييييذ ميي�ييسييروع مييطييار اأبيييهيييا اجلييديييد 
ور�ييسيية  نتيجة  خيييال  ميين  ينعك�س  اليييذي 
العمل هذه يعتر مكمن قوة،  بالإ�سافة 
املنطقة باجتاه  اأعمال  ت�سير كل  اأن  اإلى 
منطقة  يف  لييدييينييا  لي�سبح  واحييييد  هيييدف 
اأيقونة متكاملة هو كذلك مكمن  ع�سر 
قيييوة، وبييذلييك  نييفييذنييا تييوجيييييهييات الييقيييييادة 
اأخي  اإليه  الر�سيدة والهدف الذي ي�سعى 

ويل العهد - حفظه اهلل -.
واأ�سار �سموه اأن ا�سرتاتيجية تطوير 
منطقة ع�سر تعتمد على ركنني اأ�سا�سيني 

ل  بيياأنييه  م�سدداً  والأ�ييسيياليية،  الطبيعة  هما 
ت�سميم  عييلييى  املييخييرجييات  تنعك�س  اأن  بييد 
ع�سر  ملنطقة  اليييزائييير  لي�ست�سعر  املييطييار 
مبيييجيييرد و�ييسييولييه امليييطيييار الرتييييييييياح الييتييام 
وي�سعر باأنه �سيف يحل يف جمل�س ف�سيح 
ووا�يييسيييع وتييتييوفيير بييه كييافيية �ييسييبييل الييراحيية، 
واأ�ساف: »نحن نريد اأن ن�ست�سعر ذلك يف 
يكون  اأن  ونريد  اجلييديييد؛  املطار  ت�سميم 
ميين حيث  واحيييداً  اأمنييوذجيياً  العاملني فيه 
م�ستوحى  يكون  اأن  على  واحليير�ييس  الييزي 
اخلم�س  امل�ستويات  و  املنطقة،  ثقافة  من 
مابني  املتنوعة  ع�سر،  منطقة  طبيعة  يف 
اليي�ييسيياحييل الييتييهييامييي والأ�يييسيييدار واملييييدن ثم 
مطار  لي�س  املييطييار  اأن  حيييييث  اليي�ييسييحييراء، 
فييقييط يييخيي�ييس مييدييينيية اأبييهييا واإمنييييا يخ�س 

منطقة ع�سر كافة«.
واأخيييييتيييييتيييييم اأميييييييير مييينيييطيييقييية عيي�ييسيير 
�ستنعقد  الور�سة  هذه  مثل  بيياأن  مداخلته 
تيينييمييوي جييديييد يف املنطقة  لييكييل ميي�ييسييروع 
وقال: »اأنتم ل ت�سممون خيال، واإمنا كل 

فكرة تقدمونها �سيتم تنفيذها«.
اأبها  مطار  »ت�سميم  ور�سة  و�سهدت 
اجليييدييييد« حيي�ييسييور مييعييايل رئييييي�ييس هيئة 

بن  الهادي  عبد  الأ�ستاذ  املدين  الطران 
جامعة  مدير  ومعايل  املن�سوري،  اأحمد 
�سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  خالد،  امللك 
طيييييبيية لييتييطييوييير امليييطيييار، واأمييييني منطقة 
عيي�ييسيير، ومييدييير �ييسييرطيية امليينييطييقيية، وعييدد 
كيييبييير ميييين مييي�يييسيييوؤويل واأهييييييييايل ميينييطييقيية 
ع�سر ورواد الفن واملوهوبني، وعدد من 
مناق�سة  مت  حيث  والييطييالييبييات،  الييطيياب 
الت�سور العام لت�ساميم ومرافق وخدمات 
دمج  على  العمل  وكيفية  اجلديد،  املطار 
على  للمنطقة  املحلية  والثقافة  املييوروث 
القائمني  ا�ستمع  فيما  الت�سميم،  اأعمال 
الييدويل اجلديد  اأبها  على م�سروع مطار 

اإلى اأراء امل�ساركني.
ميييين جيييانيييبيييه اأكيييييييد  رئييييييي�يييس هيييييئيية 
اليييييطيييييران امليييييييدين يف كييلييمييتييه خيييال 
الور�سة اأن هذه اخلطوة التي اتخذتها 
ع�سر  منطقة  اأمييير  بتوجيه  الهيئة 
الييفيين  ورواد  الأهيييييييييايل  مييي�يييسييياركييية  يف 
تييييقييييدمي ميييقيييرتحيييات  واملييييوهييييوبييييني يف 
الييدويل  اأبها  مطار  مل�سروع  ت�سميميه 
د املبادرة الأولى من نوعها  اجلديد، تعنّ
وذلك ملعرفتنا التامة باهتمام  الأمر 

اأميير منطقة ع�سر،  تركي بن طييال 
يف م�ساركة الأهايل وحر�سه على اأخذ 

تلك املقرتحات والعمل عليها.
اأن هيئة  اإلييييى  امليينيي�ييسييوري  واأ�يييسيييار  
اإلييييى تطبيق  املييييدين تيي�ييسييعييى  اليييطيييران 
يف  الدولية  واملوا�سفات  املعاير  اأف�سل 
اجلديد  املييطييار  �سيكون  حيث  امليي�ييسييروع، 
جميييهيييز بيييياأعييييلييييى املييييوا�ييييسييييفييييات الييفيينييييية 
امل�سافرين  جتييربيية  وحت�سني  الييازميية، 
املغادرة  املطار و�سهولة احلركة يف  عر 
والو�سول، بالإ�سافة اإلى توفر مناطق 
وخارجها،  اليي�ييسييالت  داخييل  ا�ستثمارية 
يف  احلديثة  التقنيات  اأف�سل  وتطبيق 
املطار بهدف الرفع من جودة اخلدمات 
املييقييدميية وحتييقيييييق مييعيياييير وممييار�ييسييات 

تقنية واأمنية بكفاءة عالية.
يذكر اأن م�سروع مطار اأبها الدويل 
�سفر  �سالة  ت�سميم  يت�سمن  اجلييديييد، 
اإلييى  ت�سل  ا�ستيعابية  بييطيياقيية  لييلييركيياب 
مرحلته  يف  �سنوياً  م�سافر  مايني   10
 125.000 اإجييمييايل  ومب�ساحة  الأولييييى، 
مرت مربع، وي�سمل امل�سروع يف مرحلته 
الأولييى على اأكرث من 10 بوابة لل�سفر، 

واأكرث من 14 ج�سر لفئة الطائرات ذات 
احلجم املتو�سط ِمن نوع C، اإ�سافة اإلى 
و20 من�سة  6 مواقف طائرات جانبية، 
واأكييرث من 10  ال�سفر،  اإجيييراءات  لإنهاء 
من�سات للجوازات، اإلى جانب اأكرث من 
10 اأجهزة للتفتي�س الأمني، واأكرث من 
تفتي�ش للجمارك، عالوة على  7 نقاط 

اأكرث من 9 �سيور ل�ستام الأمتعة.
الدويل  اأبها  وياأتي م�سروع مطار 
التي  امل�سروعات  �سبكة  �سمن  اجلديد 
تيينييفييذهييا هيييييئيية اليييطيييران املييييدين وفييق 
خطتها ال�سرتاتيجية التي تتوافق مع 
روؤية اململكة 2030، الرامية اإلى حتقيق 
التنمية امل�ستدامة لاقت�ساد الوطني، 
ورفييع  التحتية  الييبيينييى  تييطييوييير  بييهييدف 
م�ستوى اخلدمات املقدمة للم�سافرين 
املتوا�سل  و�سعيها  اململكة،  مطارات  يف 
الداخلية  املييطييارات  وتو�سعة  لتطوير 
والإقييليييييمييييية والييدولييييية ملييواكييبيية النمو 
مدن  يف  امل�سافرين  حركة  يف  امل�ستمر 
امليييميييليييكييية وجتيييهيييييييز وتيييطيييويييير الييبيينييييية 
الييتييحييتييييية لييقييطيياع اليييطيييران ولييتييقييدمي 

اأف�سل اخلدمات للم�سافرين.
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د�ييييسيييين �يييسييياحيييب الييي�يييسيييميييو امليييليييكيييي اأمييييييير ميينييطييقيية 
عبدالعزيز  بيين  طيييال  بيين  تييركييي  ع�سر  الأمر 
اأم  وثييانييوييية  متو�سطة متيينييييية  الييتييميييييز يف  ميييبيييادرة 
الإدارات  ميييدييييري  مييين  عييييدد  بييحيي�ييسييور  الييييقييييرى، 
اأميييور  واأولييييييياء  التعليمية  والييقيييييادات  احلييكييومييييية 

الطاب و�سركاء النجاح.
واأكيييد الأمييير تييركييي بيين طييال خييال التد�سني 
اأنه مل يعد بالإمكان العمل كما كان، وذلك من اأجل 
اأن  اإلييى  م�سراً  والرتييقيياء،  والييريييادة  التميز  حتقيق 
منطقة ع�سر ت�سر يف الطريق ال�سحيح و�ستتحول 

الة يف عدد من اجلوانب التي  اإلى مناذج ناجحة وفعنّ
اهلل  بيياإذن  املدر�سة  لتكون  مقدمتها،  يف  التعليم  ياأتي 
اأن  مبيناً  املنطقة،  لزوار  امل�ستهدفة  الوجهات  اإحدى 
اأكرث من 1600 مدر�سة يف منطقة ع�سر �ستعمل على 
حتقيق مناذج اإيجابية وي�سبح لدينا تغير يف احلجر 
والب�سر وبذلك يتحقق التغير الإيجابي الذي ت�سعى 

اإليه املنطقة.
التعليم  عام  ملدير  كلمة  التد�سني  وت�سمن حفل 

يف املنطقة �سعد اجلوين، اأكد خالها اأن تاأ�سي�س 

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعييى 
تركي بن طال بن عبدالعزيز اأمر 
منطقة ع�سر موؤخراً حفل تد�سني 
مبادرة »وطن طموح«، الذي نظمته 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية �ييسييليييييمييان بيين عييبييدالييعييزيييز 
معايل  بح�سور  وذليييك  الييراجييحييي، 
مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور 
فييياليييح بيييين رجيييييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي يف 

القاعة الكرى باأبها.
و�يييسيييهيييد �يييسيييميييوه خييييييال حييفييل 
تيييد�يييسيييني امليييييبيييييادرة تيييوقيييييييع ميييذكيييرة 
وموؤ�س�سة  اجلييامييعيية  بييني  مييا  تفاهم 
الراجحي  عبدالعزيز  بيين  �سليمان 
اخلرية، والتي تناولت �سبل تعزيز 
العمل امل�سرتك بني اجلهتني، ودعم 
القطاع غيير الييربييحييي، اإ�ييسييافيية اإلييى 
املوؤ�س�سات غر الربحية من  متكني 
تر�سيخ اأثر اأعمق يف حتقيق التنمية 
الوطنية ال�ساملة وفقا لروؤية 2030.

تيييوقيييييييع  ومييييثييييل اجلييييامييييعيييية يف 
ميييذكيييرة الييتييفيياهييم وكيييييلييهييا املييكييلييف، 
وكيل اجلامعة لاأعمال والقت�ساد 
املعريف الأ�ستاذ الدكتور عبداللطيف 
احليييدييييثيييي، وميييين طييييرف مييوؤ�ييسيي�ييسيية 
�سليمان الراجحي اخلرية رئي�سها 
اليييتييينيييفيييييييذي الييييدكييييتييييور خييييالييييد بيين 
عبدالرحمن بن �سليمان الراجحي.

وكييييان احلييفييل قييد بيييدئ بييتيياوة 
اآيييات من القراآن الكرمي، ثم �ساهد 
�يييسيييميييو الأمييييييييير تييييركييييي بييييين طيييال 

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي اأمر منطقة ع�سر  الأمر 
تركي بن طال بن عبدالعزيز  على �سرورة الهتمام 
بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة وتذليل كافة العوائق التي 
ويحقق  الكرمية  احلياة  لهم  ي�سمن  مبا  تواجههم 

النفع والفائدة لهم.
جيييياء ذلييييك خييييال ا�ييسييتييقييبييال �ييسييمييوه ليييعيييدد من 
للكبار  احلييركييييية  ليياإعيياقيية  عيييازم  جمعية  من�سوبي 
ال�سنوي  التقرير  على  اطلع  حيث  ع�سر،  مبنطقة 
من  عييييدداً  ت�سمن  الييييذي  2019م،  لييلييعييام  للجمعية 
الرامج التي نفذتها اجلمعية ومنها برنامج تاأمني 
 100 نحو  منه  ا�ستفاد  اليييذي  التعوي�سية  الأجييهييزة 
وبرنامج  ريييال،  ن�سف مليون  بلغت  بتكلفة  م�ستفيد 

اإ�سافة  م�ستفيداً،  لع�سرين  الإعيياقيية  ذوي  توظيف 
الإعاقة خلم�سة م�ستفيدين،  زواج ذوي  برنامج  اإلى 
بتكلفة  م�ستفيداً  لييي150  املتنقلة  ال�سيانة  وبرنامج 
جتيييياوزت 300 األيييف ريييييال، وبييرنييامييج احليييج والييعييمييرة 
لنحو 200م�ستفيداً بتكلفة 300 األف ريال وعدد من 
منازل  تهيئة  كرنامج  املتنوعة  الأخيييرى  الييرامييج 
املتنقلة  واليي�ييسيييييانيية  واليينييقييل اخليييري  الإعييياقييية  ذوي 

للكرا�سي املتحركة.
ويف نهاية اللقاء قدم من�سوبي اجلمعية �سكرهم 
وتقديرهم لأمر منطقة ع�سر على دعمه واهتمامه 

الدائم باأن�سطة وبرامج اجلمعية.

التميز«  »نموذج  يدشن  عسير  أمير 
لمدارس المنطقة من مركز تمنية

برعاية أمير عسير..
الجامعة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سليمان الراجحي

منسوبي  يلتقي  طالل  بن  تركي  األمير 
جمعية عازم لإلعاقة الحركية بعسير

تعريفياً  مييرئييييياً  فيييييلييميياً  واحليي�ييسييور 
، ثم  املوؤ�س�سة  مييبييادرات  بييرامييج  عيين 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الييرئييييي�ييس  األييقييى 
�يييسيييليييييييميييان اليييييراجيييييحيييييي اخلييييرييييية 
اليييدكيييتيييور خييياليييد بييين عييبييدالييرحييميين 
اأو�سح  كلمة  الراجحي  �سليمان  بن 
خييالييهييا اأن مييبييادرة »وطييين طييمييوح« 
من  اململكة  مناطق  جميع  يف  ُتنفذ 
املنت�سرة يف  املييوؤ�ييسيي�ييسيية  فيييروع  خيييال 
تهدف  الييتييي  كييافيية،  اململكة  مناطق 
اإلييييى خييلييق املييزيييد ميين الييتييكييافييل بني 
اليييدولييية احلكومية  قييطيياعييات  كييافيية 
واخلييا�ييسيية واخليييريييية ، مييين خييال 
اأنواع  كافة  ال�سعاب وتقدمي  تذليل 
الييدعييم ميين خيييال �ييسييراكييات نوعية 

حتقق الهدف الأ�سمى لكل جهة.
يييين �ييسييمييو اأميييير  بيييعيييد ذليييييك د�ييييسنّ
عييي�يييسييير ميييييبيييييادرة »وطييييييين طييييمييييوح«، 
ثيييم �ييسييهييد �ييسييمييوه تييوقيييييع عييييدد من 
بني  التفاهم  ومييذكييرات  اليي�ييسييراكييات 
املوؤ�س�سة وجامعة امللك خالد، وفرع 
الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
التجارية  والغرفة  ع�سر،  مبنطقة 
ال�سناعية باأبها، وجمل�س اجلمعيات 

الأهلية مبنطقة ع�سر.
�سمو  م  كيييييرنّ احليييفيييل  نييهيياييية  ويف 
اأميييييييير مييينيييطيييقييية عييي�يييسييير اجلييييهييييات 
طموح«،  »وطيين  مييبييادرة  يف  امل�ساركة 
بهذه  الييتييذكييارييية  الييهييدايييا  و�سلنّمهم 

املنا�سبة.



 ورشة المطار الجديد

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

أخبار الوطن

م�سروع  هييو  ع�سر  ملنطقة  ال�ييسييرتاتيييييجييييية  امليي�ييسييروعييات  اأكييير  ميين 
املطار اجلديد الذي �سيت�سع حلوايل ع�سرة مايني م�سافر �سنويا، 
يف  دورهيييا  وتعزيز  املنطقة  حيييراك  يف  كييرى  نوعية  نقلة  و�سي�سكل 
القيادة  وموافقة   .2030 ال�سعودية  الروؤية  ال�ساملة يف ظل  التنمية 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلييادم  احلكيمة 
بن  �سلمان  بيين  حممد  المييير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عييهييده  وويل 
الى  ا�سافة  املييطييار  هييذا  اإنيي�ييسيياء  على   - اهلل  حفظهما   - عبدالعزيز  
م�سروعات ا�سرتاتيجية اأخرى يف منطقة ع�سر  هو مبثابة دخول 
روؤية  للمملكة وفق  ال�سعودي  التنمية  للمنطقة يف م�سروع  حقيقي 
2030، وما تتطلبه من ان�ساء بنى حتتية متطورة يف خمتلف املجالت 

ت�ساهم يف رفع م�ستوى النمو والزدهار يف بادنا.
وما �ساهدناه يف الأ�سبوع املا�سي من ور�سة عمل عن ت�ساميم 
الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وحيي�ييسييور  بييرعيياييية  اجلييديييد  املييطييار 
روؤية  يعك�س  اأمر منطقة ع�سر  بن عبدالعزيز  تركي بن طال 
متقدمة لدى �سمو اأمر املنطقة يف اتخاذ القرار التنفيذي، حيث 
مت دعوة ممثلي قطاعات و�سرائح خمتلفة من اأبناء وبنات املنطقة 
املطار  م�سروع  يف  وتقيماتهم  ومقرتحاتهم  باأفكارهم  للم�ساهمة 
اأ�سهم يف اتخاذ قرار جمعي من خمتلف �سرائح جمتمع  اجلديد، 
املنطقة  لييدعييم اتييخيياذ الييقييرار. وكيييان جلامعة املييلييك خييالييد �سرف 
ومن  عاقة  ذات  �سرائح  ميين  مبمثلني  الور�سة  هييذه  يف  امل�ساركة 

فئات ذات اهتمام.
يقوده  اليييذي  ع�سر  منطقة  يف  الكبر  التنموي  احليييراك  اإن 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن طال بن عبدالعزيز  يف دعم 
ا�ستكمال  امل�سروعات الكرى يف املنطقة مبا فيها م�سروع  ومتابعة 
املدينة اجلامعية اجلديدة يف الفرعاء ي�سكل جناحا حقيقيا ودورا 
اأ�سا�سيا لأمر املنطقة يف و�سع ع�سر على م�سار التنمية والتطور، 
وهذا ما عك�سته اخلطة ال�سرتاتيجية لتطوير منطقة ع�سر التي 

ت�سع املنطقة على م�سار امل�ستقبل املزدهر باإذن اهلل.

جامعة الملك خالد
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أخبار الجامعة

عمادة الدراسات العليا بالجامعة 
تنفذ ورشة آليات القبول وإجراءاته

راأ�يييييييييس مييييعييييايل مييييدييييير اجلييياميييعييية 
الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بيين رجيياء 
عيين �ساحب  نيييييابيية  اليي�ييسييلييمييي،  اهلل 
الي  الجتماع  التعليم،  وزير  املعايل 
6 ملجل�س اجلامعة بح�سور الأمني 
اليييعيييام ملييجييليي�ييس �يييسيييوؤون اجلييامييعييات 
الييدكييتييور حمييمييد بييين عييبييدالييعييزيييز 
ال�سالح، ووكاء اجلامعة، ووكيلة 
اجلييياميييعييية ليييي�ييييسييييوؤون اليييطييياليييبيييات، 
وعييييييمييييييداء وعيييييميييييييييييدات اليييكيييليييييييات 

والعمادات امل�ساندة.
وافتتح معايل مدير اجلامعة 
رئييييي�ييس اجلييليي�ييسيية الجييتييميياع بحمد 
عييلييى  واليييي�ييييسييييام  واليييي�ييييسيييياة  اهلل 
ر�ييييسييييولييييه، ثييييم ا�يييسيييتيييعييير�يييس وكيييييل 
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 
اجلامعة  – اأمييني جمل�س  العلمي 
بن  �ييسييعييد  اليييدكيييتيييور  – الأ�يييسيييتييياذ 
املو�سوعات  العمري  عبدالرحمن 
املييييدرجيييية عييلييى جيييييدول الأعييييمييييال. 
بعدد  اجتماعه  املجل�س يف  واأو�سى 
التو�سية  �سملت  الييتييو�ييسيييييات  ميين 
باملوافقة على مقرتح اإعادة هيكلة 

نيييفيييذت عيييميييادة اليييدرا�يييسيييات الييعييليييييا 
باجلامعة ور�سة عمل »اآلية القبول 
واإجراءاته«، وذلك لتو�سيح الآلية 
واإجييييراءات  لعمليات  الإلييكييرتونييييية 
اليييييقيييييبيييييول اخليييييا�يييييسييييية بييياليييكيييليييييييات 
والأقييي�يييسيييام الييعييلييمييييية، واملييتييمييثييليية يف 
تييدقيييييق امليييليييفيييات، ور�يييسيييد درجييييات 
املفا�سلة  نتائج  واعتماد  املفا�سلة، 

للمر�سحني للقبول.
وافيييييتيييييتيييييح الييييييور�ييييييسيييييية عييميييييد 
الدرا�سات العليا الدكتور اأحمد اآل 
فييائييع بييالييرتحيييييب بيياحليي�ييسييور، كما 
لدعوة  ا�ستجابتهم  على  �سكرهم 
العمادة، وبني اأهمية التوا�سل بني 
القبول،  بعملية  املعنية  الأطيييراف 

ودور ذلك يف اإجناحها.
اأهييمييييية  عييلييى  فيييائيييع  اآل  ونيييبيييه 
الكليات  بييني  والييتييوا�ييسييل  التكامل 
اإجيييييييييراءات  والييييعييييمييييادة يف جيييميييييييع 

باجلامعة  والآداب  الييعييلييوم  كليات 
اجلامعية"،  "الكليات  مبيي�ييسييمييى 
مذكرة  على  باملوافقة  والتو�سية 
التفاهم بني جامعة هيلونغجيانغ 
بيييجيييميييهيييوريييية الييي�يييسيييني اليي�ييسييعييبييييية 
والتو�سية  خييالييد،  املييلييك  وجييامييعيية 
بيياملييوافييقيية عييلييى ميييذكيييرة الييتييفيياهييم 
الأجنبية  الييدرا�ييسييات  جييامييعيية  بييني 
بيييتييييييياجنيييني بيييجيييميييهيييوريييية اليي�ييسييني 
اليي�ييسييعييبييييية وجييامييعيية امليييليييك خييالييد، 
ومناق�سة التقرير ال�سنوي جلامعة 
امللك خالد  للعام اجلامعي 1439 / 

1441هي.
تو�سيات  اأن  العمري  واأ�ييسيياف 
التو�سية  ا  اأي�سً ت�سمنت  الجتماع 
بيييتيييعيييدييييل الييييتييييقييييومي الأكيييييادمييييييي 
الثاين  الدرا�سي  للف�سل  للجامعة 
واليييفييي�يييسيييل اليي�ييسيييييفييي ميييين اليييعيييام 
اجلييامييعييي احليييايل 1441هييييي، وذلييك 
الكرمي  ال�سامي  الأمييير  على  بيينيياًء 
القا�سي بتقدمي فرتة الختبارات، 
اليييثييياين للعام  اليييدرا�يييسيييي  لييلييفيي�ييسييل 

اجلامعي احلايل .

القبول،  ومنها  العليا  الييدرا�ييسييات 
واحلييير�يييس عييلييى الييدقيية يف اأعييمييال 
على  والتاأكيد  القبول،  واإجيييراءات 
املحددة  باملواعيد  اللتزام  �سرورة 
ليييكيييل عييمييلييييية، ميييييوؤكيييييًدا ا�ييسييتييعييداد 
�ساأنه  ميين  مييا  كييل  لتقدمي  العمادة 

اإجناح عملية القبول.
بييعييد ذليييك ا�ييسييتييعيير�ييس وكيييييل 
اليييعيييميييادة لييليي�ييسييوؤون الأكيييادميييييييية 
اليييييدكيييييتيييييور اأحييييييمييييييد الييييغييييامييييدي 
وموظفو ق�سمي القبول والنظام 
الإلكرتونية  الآلييييية  الأكييادميييي، 
لييلييقييبييول، ومت تييركيييييز احلييديييث 
عييييلييييى مييييييا ييييتيييعيييليييق بيييييالأعيييييميييييال 
اإلى الكليات  والإجراءات امل�سندة 
عبارة  وهييي  العلمية،  والأقيي�ييسييام 
عيين 3 مييراحييل، الأوليييى تت�سمن 
تييدقيييييق مييلييفييات املييتييقييدمييني على 
وا�ستعرا�س  الأكييادميييي،  النظام 

ومرفقاتها،  الطلبات،  تفا�سيل 
وتيييدويييين مييلييحييوظييات املييدقييقييني 
والييثييانييييية ت�سمل  اليينييظييام،  عييلييى 
ر�يييسيييد درجيييييييات املييفييا�ييسييليية عييلييى 
النظام الأكادميي، وطريقة ذلك 
بالتف�سيل، اأما الثالثة فتت�سمن 
اعتماد املجال�س املخت�سة لنتائج 
امليير�ييسييحييني لييلييقييبييول بييعييد اإجييييراء 

املفا�سلة اآليًّا.
 حييي�يييسييير اليييييور�يييييسييييية وكيييييياء 
اليييكيييليييييييات لييييلييييدرا�ييييسييييات الييعييليييييا، 
وميي�ييسييجييلييو الييييدرا�ييييسييييات الييعييليييييا، 
وروؤ�يييييييسييييييياء واأعييييي�يييييسييييياء اليييليييجيييان 
العلمية  والأقييي�يييسيييام  الييتيينييفيييييذييية 
ُفتح  الور�سة  ختام  ويف  بالكليات، 
من  عدد  ومناق�سة  لطرح  املجال 
املتعلقة  وامليييقيييرتحيييات  الييقيي�ييسييايييا 
بييالييقييبييول يف بيييراميييج اليييدرا�يييسيييات 

العليا باجلامعة.

الجامعة تنشئ وحدة للتدريب الطالبي 
تابعة لوكالة الشؤون التعليمية

اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
ال�سلمي قراًرا باإن�ساء وحدة اإدارية تتبع وكالة اجلامعة لل�سوؤون 
التعليمية والأكادميية حتت م�سمى )وحدة التدريب الطابي(، 
تهتم مبتابعة وت�سميم برامج تدريبية تقدم للطاب بالتن�سيق 

والتعاون مع جامعات اأو جهات تدريب داخل وخارج اجلامعة.
وييياأتييي هيييذا الييقييرار انييطيياًقييا ميين روؤييييية اململكة 2030 
اإلى  ا  ا�سرتاتيجيًّ يهدفان  اللذين  الوطني  التحول  وبرنامج 
ه مثمرة" ويوؤكدان على اأهمية دعم  "اقت�ساد مزدهر... ُفر�سُ
الوطني  والقت�ساد  التنمية  عجلة  دفييع  يف  لي�سهم  التعليم 
باملهارات  وتاأهيلهم  الييطيياب  قيييدرات  بناء  ميين خييال  وذلييك 
الازمة ل�سوق العمل والتي متكنهم من ال�سعي اإلى حتقيق 
ما  الفجوة  ل�سد  وال�سعي  امل�ستقبلية،  وطموحاتهم  اأهدافهم 
تبادل  باأهمية  واإمياًنا  العمل،  و�سوق  التعليم  خمرجات  بني 
املحلية والعاملية واجلهات  املعرفة واخلييرات بني اجلامعات 

احلكومية واملحلية ل �سيما جامعات الدول املتقدمة.
واأو�يييييسيييييح وكيييييييل اجلييياميييعييية ليييلييي�يييسيييوؤون الييتييعييليييييمييييية 
والأكييييادميييييييييية الأ�يييسيييتييياذ اليييدكيييتيييور �ييسييعييد بييين حمييمييد بن 
املحور  التما�سي مع  الوحدة  هييذه  اأهييداف  اأن من  دعجم 
اململكة  روؤييية  مع  املتوافق  التعليم  لييوزارة  ال�سرتاتيجي 
م�ساألة  ي�ستهدف  اليييذي  املواءمة"  "حمور  وهيييو   2030
وال�سعي  التنمية،  عملية  يف  التعليم  خمرجات  توظيف 

العمل  و�ييسييوق  التعليم  بييني خمييرجييات  مييا  الييفييجييوة  ل�سد 
والييتييدريييب اخلييارجييي،  التعليمية  الييرحييات  عيين طييريييق 
الطالب  بها  يييزود  التي  العلمية  النظريات  بني  والربط 
عر  امليييييداين  العملي  والييواقييع  اجلامعة  يف  الطالبة  اأو 
التوا�سل ب�سكل عملي وفعال مع حمرتفني ذوي ثقافات 
املنظمة  اليي�ييسييوابييط  وتييراجييع  وتييعييد  خمتلفة،  وجن�سيات 
للقيام بالرامج املتعلقة مبقررات مرحلة البكالوريو�س 
وحتديد املقررات التي لها �سبغة عملية وحتتاج الدرا�سة 
اجلامعة،  كليات  جميع  يف  العملي  الييتييدريييب  اإليييى  فيها 
توافر  مييدى  وبيان  التعليمية  الرحات  طلبات  ودرا�ييسيية 
درا�سة مو�سوعات  اإلى  بالإ�سافة  بها  القيام  اإلى  احلاجة 
الوحدة  وتواكب  التدريبية،  بالرامج  لها عاقة  اأخرى 
املييجييالت  �ستى  يف  الييعييامل  ي�سهده  اليييذي  التقدم  بييدورهييا 

والتخ�س�سات لتعزيز روح املناف�سة العاملية البناءة.
واأ�ساف ابن دعجم اأن من مهام الوحدة عقد ال�سراكات 
لتدريب  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  مع  والتفاقيات 
الطاب، والتن�سيق مع اجلامعات العاملية واملراكز التدريبية 
وعقد  والطالبات  الطاب  لتدريب  واخلارجية  الداخلية 
ملعرفة  الكليات  مييع  والتن�سيق  معهم،  امل�ستمرة  الييلييقيياءات 
الحييتييييياجييات الييتييدريييبييييية لييلييطيياب والييطييالييبييات والييرامييج 

التدريبية املراد تنفيذها.

مجلس الجامعة الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم واآلداب ويقر التفاهم 
مع عدد من الجامعات الصينية
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دراسة  يستأنفون  وطالبة  طالب  ألف   60 من  أكثر 
الفصل الثاني بالجامعة 

اجلامعة  مييدييير  مييعييايل  التقى 
الأ�ييييسييييتيييياذ اليييدكيييتيييور فييياليييح بيين 
مكتبه  يف  اليي�ييسييلييمييي  اهلل  رجيييياء 
باإدارة اجلامعة بقريقر، مدير 
الييي�يييسيييجيييون مبييينيييطيييقييية عيي�ييسيير 
الييعييميييييد �ييسييعييد بييين �ييسييعيييييد اآل 

مريط.
ورحيييييييييييب مييييييعييييييايل مييييدييييير 
اليييليييقييياء  بيييييدايييييية  اجلييييامييييعيييية يف 
بييياليييزييييارة، فيييييمييا مت ميينيياقيي�ييسيية 
تييعييزيييز الييتييعيياون بييني اجلهتني 
مبيييا ييييخيييدم امليينييطييقيية، واآليييييييات 
تييفييعيييييل التييفيياقييييية وميييذكيييرات 
بني  توقيعها  مت  التي  التفاهم 
الطرفني، مبا ميكنّن من وجود 
�ييسييراكيية �ييسييامييليية بييني اجلييامييعيية 

و�سجون منطقة ع�سر.
ال�سجون  مييدييير  قيييدم  وقيييد 
مبنطقة ع�سر �سكره وتقديره 
اإزاء  املييدييير  ومييعييايل  للجامعة 
التعاون  تفعيل  على  احليير�ييس 
وحتييقيييييق الييتييكييامييل مبيييا يييخييدم 
امليينييطييقيية والييقييطيياعييني، مييعييرًبييا 
عيين اأمييلييه يف وجييييود خمييرجييات 

الدكتور  باجلامعة  والت�سجيل  القبول  عميد  ك�سف 
عييبييداملييحيي�ييسيين بييين عيييييد اليييقيييرين عييين انييتييهيياء جميع 
معدلت  معلًنا  التخ�س�سات،  لكل  التحويل  عمليات 
للف�سل  حتويلهم  مت  الييذييين  والييطييالييبييات  الييطيياب 
واملعدلت  اجلامعي 1441هي  للعام  الثاين  الدرا�سي 

التي مت التوقف عندها.
واأكيييييد اليييقيييرين حييير�يييس اجلييامييعيية واليييعيييميييادة على 

اأو  الطالب  قبول  اأ�سباب  اإعيييان  خييال  ميين  ال�سفافية 
لفت  كما  ا�ستثناءات،  اأي  وجود  نافيا  اإلكرتونيًّا  رف�سه 
اإلى توحيد خطط ت�سجيل الطلبة والطالبات ومعادلة 
كثر من املواد الدرا�سية يف خمتلف الأق�سام، واأفاد اأن  
العمادة م�ستمرة يف معاجلة  ما يردها من الكليات ب�ساأن 

املعادلت حتى نهاية الأ�سبوع احلايل.

امللك  بجامعة  واجلييودة  الأكادميي  التطوير  عمادة  قدمت 
خالد �سمن براجمها التدريبية املُقدمة لأع�ساء وع�سوات 
للعام  الأول  اليييدرا�يييسيييي  الييفيي�ييسييل  خيييال  الييتييدرييي�ييس  هيييييئيية 
اجلامعي 1441هييي 35 دورة تدريبية، وذلك مبقر اجلامعة 

الرئي�س وفروعها.
هيئة  لأع�ساء  دورة   20 التدريبية  الييدورات  و�سملت 
التدري�س اجلدد، و4 دورات تدريبية للقيادات اجلامعية، 
بالإ�سافة اإلى 6 دورات تدريبية لاأع�ساء مبجال القيا�س 

والتقومي، و 5 دورات تدريبية مبجال البحث العلمي.
وا�ستهدف الرنامج التدريبي جميع فئات اجلامعة 
التدري�س اجلدد،  هيئة  اأع�ساء  باجلامعة،  القيادات  منها 
واملعيدات،  املعيدون  باجلامعة،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

وذلك حتقيًقا ل�سرتاتيجيات العمادة امل�ستقبلية، وتنفيًذا 
لأن�سطتها التدريبية اخلا�سة برفع مهارات اأع�ساء هيئة 
التدري�س باجلامعة مبا ي�سمن ا�ستمرار التميز والإبداع 

يف التدري�س وجودة التعلم اجلامعي.
فيما اأو�سح وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور 
مرزن ال�سهراين اأننّ عدد امل�ستفيدين من الدورات بلغ 902 
اأع�ساء هيئة التدري�س والإداريييني،  متدرب ومتدربة من 
الدكتور  الأ�ييسييتيياذ  ملييعييايل مييدييير اجلييامييعيية  مييقييدًمييا �سكره 
امل�ستمر للرامج  دعمه  على  رجاء اهلل ال�سلمي  بن  فالح 
اأع�ساء هيئة التدري�س، والتي  التدريبية يف جمال تنمية 

من �ساأنها تطوير العملية التعليمية باجلامعة.

مدير الجامعة ومدير سجون عسير يناقشان سبل تعزيز التعاون

التحويل وتعلن  إجراءات  تنهي  بالجامعة  والتسجيل  القبول 
معدالت المقبولين

التطوير والجودة بجامعة الملك خالد تدرب أكثر من 900 
من أعضاء وعضوات هيئة التدريس خالل الفصل األول

درا�ستهم  باجلامعة  وطييالييبيية  طييالييب  األيييف   60 ميين  اأكيييرث  ا�ستاأنف 
والفروع  والكليات  املييراحييل  خمتلف  يف  الثاين  الدرا�سي  للف�سل 
التابعة لها، اعتباًرا من يوم الأحد الي 24 من �سهر جمادى الأولى، 

وذلك بعد انتهاء اإجازة منت�سف العام اجلامعي 1441هي.
وبيييهيييذه امليينييا�ييسييبيية رحيييب مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ 
والطالبات  الطاب  بعودة  ال�سلمي  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور 
ت�ستاأنف  فيما  بالتوفيق،  للجميع  داعييًيييا  اجلامعية،  ملقاعدهم 
اجلامعة درا�سة الف�سل الثاين بعد انتهائها من جميع العمليات 

التحويل  واإجييييراءات  والطالبات  بالطاب  املتعلقة  الأكييادميييييية 
الداخلي واخلارجي جلميع التخ�س�سات واملراحل يف اجلامعة.

واأكييييد عييميييييد الييقييبييول والييتيي�ييسييجيييييل بيياجلييامييعيية الييدكييتييور 
عبداملح�سن القرين، وعميد الدرا�سات العليا الدكتور اأحمد 
اآل فائع، جاهزية انطاق الدرا�سة للف�سل الدرا�سي الثاين، 
كل  املدير  معايل  بتوجيهات  تقدم  اجلامعة  اأن  اإلييى  لفتني 
�ستى  يف  والتفوق  التميز  على  املحفزة  والإمكانات  اخلدمات 

املجالت والتخ�س�سات.

منافسة  يتصدران  بالجامعة  امتياز  طبيبا 
المنظمة العالمية ألبحاث طب األسنان

حييقييق طييبيييييبييا الميييتييييييياز بييكييلييييية طب 
الأ�ييسيينييان بيياجلييامييعيية الييدكييتييور فييار�ييس 
الع�سكري  اأحييمييد  والييدكييتييور  حييمييران 
امليينييظييميية  ميينييافيي�ييسيية  يف  الأول  امليييركيييز 
التي  الأ�ييسيينييان  طييب  لأبييحيياث  العاملية 
للمنظمة  اليي�ييسييعييودي  الق�سم  نظمها 
الأ�ييسيينييان، ومت  لأبييحيياث طييب  العاملية 
املنظمة  موؤمتر  حل�سور  تر�سيحهما 
اليييعييياملييييييية لأبيييييحييييياث طيييييب الأ�ييييسيييينييييان 

بوا�سنطن يف مار�س 2020م املقبل.
الأ�ييسيينييان  طييب  كلية  عميد  وهيينيياأ 
الييييدكييييتييييور اإبيييييراهيييييييييييم بييييين �ييسييليييييمييان 
حتقيقهما  على  الطبيبني  ال�سهراين 
الييذي  البحثي والييعييلييمييي  امليينييجييز  هيييذا 
وحثهما  واجلييامييعيية  للكلية  ُيييحيي�ييسييب 
التميز  مييوا�ييسييليية  عييلييى  وزمييياءهيييميييا 

العلمي والبحثي واملهني.
يذكر اأن البحث العلمي الذي 
تيييقيييدم بيييه طييبيييييبييا الميييتييييييياز حقق 
الي 13  اللقاء  ا يف  اأي�سً الأول  املركز 
لأطباء وطبيبات المتياز الأ�سبوع 
وقد كرم مدير  باجلامعة،  املا�سي 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن 
رجاء اهلل ال�سلمي الفائَزين �سمن 

فعاليات اللقاء.

متميزة لهذا التعاون قريًبا.
وتت�سمن التفاقية التي مت 
الطرفني  بييني  �سابًقا  توقيعها 
حزمة من الرامج التي ت�سمل 
تقدمي دورات تدريبية وبرامج 
دبيييليييوم لييليي�ييسييجيينيياء والييعييامييلييني 
الآيل  احليييا�يييسيييب  جمييييييالت  يف 
وتيييطيييويييير امليييييهيييييارات اليييذاتييييييية 
الإجنليزية،  واللغة  والإدارييييية 
كيييميييا تييتيي�ييسييميين تييييقييييدمي كييلييييية 
وكلية  ال�سيدلة  وكلية  الطب 
طب الأ�سنان عدًدا من الرامج 
لل�سجناء  واليي�ييسييحييييية  الييطييبييييية 
بيييتيييوفييير الأدوييييييييييييية الييييازميييية 
واليييعيييييييادات املييتيينييقييليية املييجييهييزة 

بالكامل.
ميينييذ  اجلييياميييعييية  اأن  ييييذكييير 
م�ساركتها  اإطييييار  ويف  اإنيي�ييسييائييهييا 
ييا بعد  املييجييتييمييعييييية تييقييوم �ييسيينييويًّ
ال�سجون  اإدارة  مييع  التن�سيق 
واليينييدوات  املحا�سرات  بيياإقيياميية 
مهمة  مو�سوعات  تعالج  التي 
وتيييكييي�يييسيييب اليييييينييييييزلء امليييييهيييييارات 

الازمة.
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4433 متقدما ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا 
بالجامعة في المرحلة األولى للقبول

كلية التربية بالجامعة تهيئ طالبها للتدريب الميداني

ا�ييسييتييقييبييلييت عيييميييادة اليييدرا�يييسيييات الييعييليييييا بيياجلييامييعيية 
للقبول؛  الإلييكييرتونييييية  الييبييوابيية  عييلييى  4433 طلًبا 
مدفوعة  غر  العليا  الدرا�سات  برامج  لالتحاق 
و�سملت  1442هييييي،  الييقييادم  اجلامعي  للعام  اليير�ييسييوم 
% من  ن�سبته 41  ما  الطلبات 1800 متقدم ميثلون 
% من  بن�سبة 59  و2633 متقدمة  الإجمايل،  العدد 
املاج�ستر  عييدد متقدمي  بلغ  الييعييدد، كما  اإجييمييايل 
يف  املتقدمني  عييدد  بلغ  بينما  جمموعه 3544،  مييا 

الدكتوراه 889.

باجلامعة  العليا  الدرا�سات  عميد  ذلك  اأو�سح 
اأنييه  اإلييى  الدكتور اأحييمييد بيين يحيى اآل فييائييع، لفييًتييا 
القبول  عن  الييقييادم  �سعبان  �سهر  مطلع  يف  �سيعلن 
اخلا�س برامج الدرا�سات العليا املدفوعة الر�سوم 
تخ�س�سات  يف  دكيييتيييوراه(،  ماج�ستر،  )دبييلييومييات، 
مييتيينييوعيية اأكيييادميييييييية وتيينييفيييييذييية ومييهيينييييية، يف عييدد 
والييرتبييييية،  ال�سريعة،  ت�سمل  اجلييامييعيية  كليات  ميين 
والييهيينييد�ييسيية،  الآيل،  والأعييييمييييال، وعيييليييوم احلييا�ييسييب 

والعلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط.

 نظمت اجلامعة ممثلة يف كلية الرتبية موؤخًرا لقاًء مع 
طيياب الييرتبييييية امليييييدانييييية، وذليييك بييهييدف تهيئة الطاب 
الدرا�سي  الف�سل  انييطيياق  بييداييية  مييع  امليييييداين  للتدريب 

الثاين للعام اجلامعي 1441هي.
التدريب  اأهمية  على  التاأكيد  مت  اللقاء  بداية  ويف 
اإلييى  اإ�ييسييافيية  امليييييداين واأهييمييييية ح�سن متثيل اجلييامييعيية، 
تييزويييد امليييييدان بكل جييديييد، وال�ييسييتييفييادة ميين اخلييرات 
املوجودة يف املدار�س، والتاأكيد على اأهمية التوا�سل مع 
على  املحافظة  اأهمية  على  والتاأكيد  التدريب،  م�سريف 
درا�سي  التدريب لف�سل  وال�ستفادة من عملية  الييدوام، 

كامل، لتحقيق النمو املهني ال�سامل، وفهم كافة اأعمال 
املدر�سة واحلر�س على بناء ملف الإجناز ليعني املتدرب 

يف حياته العملية القادمة.
و�سمل اللقاء �سرح اآليات توزيع الطاب على املدار�س 
التي تتم ب�سكل اآيل، بالتن�سيق مع الإدارة العامة للتعليم 
مبنطقة ع�سر، وكيفية احل�سول على خطابات التوجيه 
املبا�سرة والرفع بها  اأهمية �سرعة  اإلى  اإ�سافة  من املوقع، 
من مقر مدار�سهم على موقع اجلامعة، وكذلك التقومي 
وم�سادره، وزيارة م�سريف الكلية للمدار�س لاطاع على 

�سر عملية التدريب.

التخ�س�سية يف  الدبلومات  املدنية عدًدا من  وزارة اخلدمة  �سننّفت 
جمال احلا�سب الآيل باجلامعة ، تقدمها كلية علوم احلا�سب الآيل 
باجلامعة،  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عييمييادة  مييع  بالتعاون 
ملييهييارات خريجي  وتييطييويييًرا  العمل  �ييسييوق  تلبية لحييتييييياجييات  وذليييك 

الثانوية يف هذا املجال.
امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خييدميية  عييمييادة  عميد  واأو�ييسييح 
الأ�ستاذ الدكتور عمر علوان عقيل اأن املوافقة �سملت 4 دبلومات 
احلا�سب  �سيانة  ودبييلييوم  الذكية،  الإنييرتنييت  اأنظمة  دبييلييوم  هييي 
الآيل، ودبيييليييوم الأجيييهيييزة الييذكييييية، ودبيييليييوم �ييسييبييكييات احلييا�ييسييب 
كليات اجلامعة  العمادة تعمل مع جميع  اأن  واأكييد عقيل  الآيل، 

فر�س  اإيجاد  يف  ت�ساهم  نوعية  تطبيقية  دبلومات  ل�ستحداث 
عييمييل للمواطنني ميين خيييال الييتيياأهيييييل والييتييدريييب واملييمييار�ييسيية، 
الي 4  نخبة  الدبلومات  هييذه  تدري�س  على  �سيقوم  اأنييه  م�سيًفا 
ممن  الآيل  احلا�سب  عييلييوم  كلية  ميين  املتميزين  الأ�ييسيياتييذة  ميين 
برامج  وتقدمي  والتدريب  التعليم  لهم خرة طويلة يف جمال 

تدريبية وتعليمية متميزة.
ورفع عقيل �سكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة على اهتمامه 
الدائم مبا يخدم ويدعم التطور والتنوع التعليمي يف اجلامعة، كما 
يف  جهودهم  على  الآيل  احلا�سب  علوم  كلية  ومن�سوبي  عميد  �سكر 

ا�ستحداث هذه الدبلومات النوعية.

تخصصية  تصنيف 4 دبلومات  على  توافق  المدنية  الخدمة 
نوعية بالجامعة 

كرم الفائزين والفائزات بأفضل البحوث
مدير الجامعة يرعى لقاء أطباء وطبيبات االمتياز الـ 13 بكلية طب األسنان

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  كييرم 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
الفائزين  المتياز  وطبيبات  اأطييبيياء 
بكلية   13 الييي  العلمي  اليييييوم  بييجييوائييز 
الكلية  عميد  بح�سور  الأ�سنان،  طب 
ورئي�س  ال�سهراين،  اإبراهيم  الدكتور 
جلييينييية اأطييييبيييياء وطيييبيييييييبيييات الميييتييييييياز 
الأحييمييري،  نييا�ييسيير  الييدكييتييور  بالكلية 
وذلك يف مقر اإدارة املدينة اجلامعية 

باأبها »قريقر«.
وطبيبات  اأطييبيياء  التكرمي  و�سمل 
المييييتييييييييياز احلييييائييييزييييين عيييليييى املييييراكييييز 
الثاثة الأولى يف ال�سطرين للطاب 
واليييطييياليييبيييات، وفيييًقيييا لييتييقييييييييم الييلييجيينيية 
م  كييرنّ كما  بالكلية،  ليياأبييحيياث  العلمية 
اأي�سا اأع�ساء هيئة التدري�س امل�سرفني 

على الأبحاث.
م�ساركة  بعد  التكرمي  وييياأتييي 
الييذي  العلمي  اليييييوم  الييفييائييزييين يف 
مت عييقييده اأمييي�يييس مبييقيير كييلييييية طب 
اليييطييياب  �يييسيييطيييري  الأ�يييييسييييينيييييان يف 

والييطييالييبييات، مبيي�ييسيياركيية حمكمني 
متخ�س�سني يف املجال.

واأو�يييييسيييييح رئييييييي�يييس جلييينييية اأطيييبييياء 
وطيييبيييييييبيييات المييييتييييييييياز بيييكيييلييييييية طييب 
الأ�ييسيينييان الييدكييتييور نا�سر الأحييمييري، 
اأن عدد امل�ساركني يف مناف�سات اليوم 
العلمي الي 13 بالكلية بلغ 115 طبيَب 
بحًثا   43 امييتييييياز، مبييجييمييل  وطييبيييييبيية 
علميًّا مت تقدميها باإ�سراف 43 ع�سو 

هيئة تدري�س.
كييذلييك قييييدم املييحييكييمييون يف خييتييام 
حما�سرة  العلمي  الكلية  يوم  فعاليات 
عييلييمييييية تيييينيييياولييييت خييييطييييوات واآليييييييييات 
التح�سر للدرا�سات العليا يف الوليات 
املتحدة،  واململكة  الأمريكية،  املتحدة 
وذليييييييك لييتييحييفيييييز اأطيييييبييييياء وطييبيييييبييات 
الميييتييييييياز عييلييى مييوا�ييسييليية ميي�ييسييرتييهييم 

العلمية وتقدمهم البحثي.
وقيييييد ثيييمييين عييميييييد الييكييلييييية اليييدكيييتيييور 
اإبييراهيييييم اليي�ييسييهييراين رعيياييية مييعييايل مدير 
اجلييياميييعييية ليييطييياب وطييياليييبيييات كييلييييية طييب 

الأ�سنان ودعمه الدائم ملن�سوبي الكلية.

االعتماد  على  يحصل  بالجامعة  األعمال  إدارة  برنامج 
الوطني كأول برنامج على مستوى الجامعات السعودية

باجلامعة  الأعييمييال  كلية  يف  الأعييمييال  اإدارة  ق�سم   ح�سل 
من  الأعييمييال  اإدارة  لرنامج  الأكييادميييي  العييتييميياد  على 
املييركييز الييوطيينييي للتقومي والعييتييميياد الأكيييادمييييي، وذلييك 
املعاير  جميع  تطبيق  يف  متيًزا  الرنامج  حقق  اأن  بعد 
الأكيييادميييييييية واليييتيييي تييتييعييلييق بييتييحيي�ييسييني جييييودة الييرنييامييج 

وخمرجاته. 
واأو�سح وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور مرزن 
بداية  مع  العتماد  بهذا  توجت  قد  اجلامعة  اأن  ال�سهراين 
الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي احلايل 1441هي، 
خالد  امللك  الأعمال يف جامعة  اإدارة  برنامج  اأن  اإلييى  م�سًرا 
يعد اأول برنامج معتمد على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية يف 

ذات التخ�س�س. 
اأهمية  على  الدرا�سية  الرامج  جميع  ال�سهراين  وحث 

اأثر على م�ستوى الطالب  احل�سول على العتماد ملا له من 
التعليم  التوظيف وحتقيًقا لتوجه وزارة  والرنامج وجهات 
الأكادميية  براجمها  تكون  بيياأن  اجلديد  اجلامعات  نظام  يف 
جهات  ميين  دويل  اعتماد  اأو  الوطني  العتماد  على  حا�سلة 

مانحة مرموقة.
اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره  �سكره  ال�سهراين  ورفييع 
عييلييى دعمه  ال�سلمي  بيين رجييياء اهلل  فييالييح  الييدكييتييور  الأ�ييسييتيياذ 
نتاجها  كيييان  والييتييي  واجليييييودة،  الييتييطييوييير  لأنيي�ييسييطيية  امل�ستمر 
العتماد  على  الأعمال  بكلية  الأعمال  اإدارة  برنامج  ح�سول 
يف هيئة  الأكييادميييي  والعييتييميياد  للتقومي  الوطني  من املركز 
لكلية  وال�سكر  التهنئة  وجه  كما  والتدريب،  التعليم  تقومي 
الأعمال ومن�سوبيها حل�سولها على هذا العتماد الذي يعد 

اإ�سافة حقيقية للجامعة.
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تقرير

تخصصات متنوعة وخدمات عالجية متقدمة
عيادات طب األسنان بالجامعة تسخر إمكانياتها لخدمة المجتمع في 375 عيادة 

مجهزة بأحدث األجهزة والمعدات

تيييقيييدم كييلييييية طييييب الأ�ييييسيييينييييان بيياجلييامييعيية 
اخلييييدمييييات الييطييبييييية املييخييتييلييفيية يف كييافيية 
جميييالتيييهيييا وذلييييييك ميييين خيييييال مييعيياييير 
اإمكانيات  ميين  حتتويه  مبييا  عالية  جيييودة 

وجتهيزات طبية متميزة.
وحتر�س الكلية على تعزيز امل�سوؤولية 
املجتمع  جتيياه  ر�سالتها  واأداء  الجتماعية 
اإمكانياتها  بت�سخر  امليييبيييادرة  خيييال  ميين 
لتكون �سنًدا وعوًنا للمجتمع يف كثر من 
املنا�سبات والفعاليات، ومن هذا املنطلق مت 
تد�سني العيادات املتنقلة باجلامعة بتاريخ 
2016/2/23 اإمياًنا بدور اجلامعة الريادي 
يف  املجتمعية  اليي�ييسييراكيية  اأهييمييييية  تيياأكيييييد  يف 
امليينييطييقيية، حيييييث مت جتهيز هيييذه الييعيييييادات 
اأجهزة  باأحدث الأجهزة املتطورة مبا فيها 

الأ�سعة الرقمية والتعقيم.
وتييييقييييوم الييكييلييييية وعييييييياداتيييهيييا بيييياإجييييراء 
ذات  امليدانية  وامل�سوحات  العلمية  البحوث 
الييعييلييمييي واليييتيييي تلبي  الييو�ييسييط  الييقيييييميية يف 
ا بدرا�سة  اأي�سً احتياجات املجتمع، كما تقوم 
فيه،  �سيوًعا  والأ�ييسيينييان  الفم  اأمييرا�ييس  اأكييرث 
اأ�ييسيينييان يف  عيييييادة  الكلية على 375  وحتييتييوي 
باأحدث  والطالبات جمهزة  الطاب  ق�سمي 
الأجهزة واملعدات، وتعمل عيادات الكلية على 
فرتتني �سباحية من 8-12 ظهًرا وم�سائية 
وتقدم خدمات متنوعة يف  1-5 ع�سًرا،  من 
جميع تخ�س�سات طب الأ�سنان جلميع فئات 

املجتمع من املواطنني واملقيمني.
خدمات  املييقييدميية  اخلييدمييات  وت�سمل 
كاإ�ساح  واملتقدمة  الأ�سا�سية  العاجات 
ال�ييييسيييينييييان، وعيييييياج الييعيي�ييسييب واجليييييييذور، 
وطييييب اأ�يييسييينيييان الأطييييفييييال، وعييييياج الييلييثيية، 
وال�ستعا�سة ال�سناعية، وتقومي الأ�سنان، 
والعلوم  والفكني،  والوجه  الفم  وجراحة 

الت�سخي�سية املختلفة.
وتيي�ييسييتييقييبييل الييييعيييييييييادات الييتيي�ييسييخييييي�ييسييييية 
امليير�ييسييى اجليييييدد، ويييتييم يف اليييزييييارة الأولييييى 
وعمل  والإ�ييسييعيياعييي  الييطييبييي  الفح�س  اإمتييييام 
وبعدها  حيياليية،  لكل  منا�سبة  عاجية  خطة 
املختلفة  الأقيي�ييسييام  الييى  املر�سى  حتييويييل  يتم 
تلقي  يكفل  مبييا  املطلوبة  املييواعيييييد  وترتيب 
العاج على اأكمل وجه، ويتم قبول التحويل 
اإلى  الإنيياث  املر�سى  حييالت  لبع�س  الر�سمي 
الييكييلييييية بييالييبيينييني يف حيييال مل تييتييوافيير بع�س 
اليييعييياجيييات املييتييقييدميية يف �ييسييطيير الييطييالييبييات 
كبع�س العاجات اجلراحية وزراعة الأ�سنان 

اليي�ييسييعييبيية والييييتييييي متييثييل  تيييليييك احليييييييالت  اأو 
املختلفة  الييتييدريييب  لييرامييج  اأكييادميييييية  قيمة 
ال�سعودية  للهيئة  التابعة  ال�سعودي  للبورد 

للتخ�س�سات ال�سحية يف الكلية.
الأ�سنان على  كلية طب  وقد حر�ست 
تخ�سي�س عيادات ملر�سى الطوارئ ل�سمان 
حر�ست  كما  مبا�سر  ب�سكل  العاج  توفر 
على اإعطاء اأولوية يف احل�سول على العاج 
الأطفال،  ت�سمل  املر�سى  لفئات معينة من 
والكبار يف ال�سن، والن�ساء احلوامل، وذوي 
الحيييتييييييياجيييات اخليييا�يييسييية، وعييمييلييت الييكييلييييية 
اأمييام مدخل  للمر�سى  مواقف  توفر  على 
العيادات يف الكلية وتتوافر مواقف خا�سة 

لذوي الإعاقة.
واأو�ييييسييييح عييميييييد كييلييييية طيييب الأ�ييسيينييان 
الدكتور اإبراهيم ال�سهراين اأن الكلية تلقت 
اأجييل  اإدارة اجلامعة ميين  كييامييًا ميين  دعييًمييا 
تاأ�سي�س اأحدث املعامل وقال »ت�سمل معامل 
علم الأمرا�س والأن�سجة، ومعامل الأ�سعة، 
ومعامل املحاكاة، ومعامل الإنتاج، ومعامل 

الرتكيبات ال�سنية«.
واأ�يييسييياف »تيي�ييسييعييى الييكييلييييية اإليييى توفر 
والزائرين  للعاملني  طبيًّا  اآمنة  عمل  بيئة 
والأخاقي  ال�سلوكي  الإطييار  واإلييى تطوير 
ملييمييار�ييسييات الييطيياقييم الييطييبييي وفيييق املييعيياييير 
كافة  يف  املييعييتييمييدة  وال�سلوكية  الأخيياقييييية 
يعمل  حيث  املقامة،  والأن�سطة  الفعاليات 
يف الكلية عدد من الكوادر امل�ساعدة املوؤهلة 
واملدربة تدريًبا جيًدا كموظفي ال�ستقبال 
واليي�ييسييجييات الييطييبييييية، وميي�ييسيياعييدي اأطييبيياء 
الأ�سعة،  وفنيي  التعقيم،  وفنيي  الأ�سنان، 

وفنيي معامل الأ�سنان«.
واأردف ال�سهراين »مت تركيب جهازين 
حلييفييظ اليي�ييسييجييات الييطييبييييية يف اليي�ييسيينييوات 
الأخيييييييرة ل�ييسييتيييييعيياب الأعييييييييداد امليييتيييزاييييدة 
غرف  وجتهيز  ت�سميم  واإعيييادة  للمر�سى، 
التعقيم ب�سكل مثايل بالإ�سافة اإلى تركيب 
الييطييابييق  يف  للتعقيم  مييركييزيييني  جييهييازييين 

الأر�سي والطابق العلوي«.
كما اأو�سح ال�سهراين اأنه مت موؤخًرا 
الييي�يييسيييروع يف تيييركيييييييب نيييظيييام لييلييتيي�ييسييوييير 
امل��ق��ط��ع��ي خم����روط ال�����ش��ع��اع وه����ذا ميثل 
اإ�سافة يف غاية الأهمية للخدمات الطبية 
املتقدمة كعاج الع�سب اجلراحي وزراعة 
اإنذار  اأجهزة  تفعيل  اإلى  اإ�سافة  الأ�سنان، 
داخل العيادات الى جانب اأنظمة املراقبة 

ومييييعييييدات اليي�ييسيياميية امليييتيييوافيييرة �ييسييابييًقييا، 
ات  مر�سنّ تركيب  م�سروع  عمليات  وكذلك 
قاربت  املبنى  احلييرائييق يف  لإطييفيياء  مييييياه 
على النتهاء، كما خ�س�ست الكلية غرفة 
لتوفر  الييطييوارئ  واأدوييييية  اأدوات  حلفظ 
الييدعييم املييطييلييوب لييلييحييالت الييطييارئيية اإلييى 
حييييني و�ييييسييييول الإ�ييييسييييعيييياف، ومت تييرتيييييب 
دورات تدريبية لبع�س العاملني لتجديد 
واإ�سافة  الأويل،  الإ�ييسييعيياف  يف  ال�سهادات 
اإلييييييى ذليييييك مت تييفييعيييييل جلييينييية مييكييافييحيية 
لتنفيذ  املطلوب  الدعم  وتوفر  العدوى 

التو�سيات املقرتحة.
الكلية  اأن  اليي�ييسييهييراين  بييني  كييمييا 
تيييعيييد مبيييوا�يييسيييلييية مييي�يييسيييرة الييتيينييمييييية 
والعطاء يف كل جمالت دعم املجتمع 
وبامل�ساهمة يف حتقيق كل ما فيه خر 
الييوطيين وامليييواطييين واملييقيييييم، وتتطلع 
جامعي  م�ست�سفى  اإلييى  التحول  اإلييى 
يف جمال طب الأ�سنان؛ حيث اأو�سى 

جمل�س اجلامعة املوقر بذلك.
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أخبار الجامعة

تعزيز الحوكمة وتجويد وتسريع اإلجراءات
الجامعة تعيد هيكلة عدد من اإلدارات وتستحدث إدارة للمخاطر

الجامعة تشارك في أول احتفال في المملكة 
باليوم الدولي للجبال

خدمات  من  ومستفيدة  مستفيد   2600 من  أكثر 
عمادة خدمة المجتمع بالجامعة خالل الفصل األول

اأعيييييييييادت اجلييياميييعييية هيييييكييليية عيييييدد ميين 
بيياإجييراء  اجلامعة  قامت  كما  اإداراتييهييا، 
عدد من خطوات التطوير والتح�سني 
وذلييك �سمن خطة  املختلفة،  الإداريييية 
ملواكبة متطلبات  التطويرية  اجلامعة 
املرحلة وحتقيًقا لروؤية اململكة العربية 

ال�سعودية 2030.
واأو�يييسيييح مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية 
الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بيين رجييياء اهلل 
ال�سلمي اأنه مت اإجراء هذه التنظيمات 
الإدارية واخلطوات التطويرية بهدف 
ت�سريع الإجراءات ورفع م�ستوى جودة 

الأداء وتعزيز ممار�سات احلوكمة.
العامة  الإدارة  الييتييطييوييير  و�ييسييمييل 
من  ارتباطها  نقل  مت  حيث  للمتابعة 
وكيل اجلامعة اإلى مدير اجلامعة، كما 
املخاطر  اإدارة  اإن�ساء  التطوير  ت�سمن 
وكذلك  اجلامعة،  ملدير  ييييا  اإداريًّ وتتبع 
الب�سرية  امليييييوارد  عييمييادة  يخ�س  فيما 
مت ن��ق��ل ارت���ب���اط ال��ع��م��ادة م���ن م��دي��ر 

اجلامعة اإلى وكيل اجلامعة.
الإدارة  ارت���ب���اط  ن��ق��ل  مت  ك��م��ا 
واملالية  الإدارييييية  لل�سوؤون  العامة 
ميييين ميييديييير اجلييياميييعييية اإلييييييى وكيييييل 
اجلامعة، فيما مت نقل ارتباط اإدارة 
الإدارة  ميين  الإدارييييييية  التيي�ييسييالت 

بح�سور حمافظ خمي�س م�سيط خالد بن 
العليا  للدرا�سات  اجلامعة  ووكيل  م�سيط، 
بن  �سعد  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث 
�ييسيياركييت اجلامعة  الييعييمييري،  الييرحييميين  عبد 
الأميير  ومركز  اجلغرافيا،  ق�سم  يف  ممثلة 
�سلطان بن عبد العزيز للبحوث والدرا�سات 
البيئية وال�سياحية، ووحدة اأبحاث ودرا�سات 
العمراين مبنطقة ع�سر، موؤخًرا،  الرتاث 
الذي  للجبال«،  الييدويل  »اليوم  فعاليات  يف 
بتنظيم  م�سيط،  خمي�س  حمافظة  يف  اأقيم 

من اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية.
واألييقييى مدير وحييدة اأبييحيياث ودرا�ييسييات 
الدكتور  العمراين مبنطقة ع�سر  الييرتاث 
فيها  حتيييدث  ترحيبية  كلمة  مييييرزوق  عييلييي 
عن اأهمية املنا�سبة التي تتكرر يف الي 11 من 
دييي�ييسييميير مييين كيييل عيييييام، حيييييث اأقييييييرت هييذا 

امل�ستمر  املييجييتييمييع والييتييعييليييييم  اأجنيييييزت عيييميييادة خييدميية 
لييلييعييام اجلييامييعييي  الأول  الييفيي�ييسييل  خييييال  بيياجلييامييعيية 
الدبلومات  �سملت  املنجزات  من  عييدًدا   1441 احلييايل 
بالإ�سافة  التدريبية،  والدورات  والرامج  التطبيقية 
اإلى م�ساركات جمتمعية واأعمال تطوعية ا�ستفاد منها 

2676 م�ستفيًدا وم�ستفيدة.
اأنييه يف جمال  الييعييمييادة  عيين  �ييسييادر   واأو�سح تقرير 
دبييلييومييات   6 الييعييمييادة  قييدمييت  التطبيقية  الييدبييلييومييات 
ومعتمدة  املدنية  اخلدمة  وزارة  من  م�سنفة  تطبيقية 
من جامعة امللك خالد، وهي دبلوم الرجمة التطبيقية، 
ودبلوم  املحا�سبة،  ودبلوم  الب�سرية،  املييوارد  اإدارة  ودبلوم 
الييلييغيية الإجنييليييييزييية، ودبييلييوم  املييكييتييبييييية، ودبيييليييوم  الإدارة 
ال�سامة وال�سحة املهنية، حيث و�سل عدد امل�ستفيدين 

من هذه الدبلومات 583 م�ستفيًدا وم�ستفيدة.
ويف جمال الرامج التدريبية قدمت العمادة 104 
�ساعات تدريبية ا�ستفاد منها 172 م�ستفيًدا وم�ستفيدة 
من داخل وخارج اجلامعة بهدف تلبية متطلبات �سوق 
اخلريجني  ولتاأهيل  امل�ستجدات،  اأحيييدث  وفييق  العمل 

واملالية  الإدارييييية  لل�سوؤون  الييعيياميية 
اإلى وكيل اجلامعة.

الإعامي  املركز  كذلك مت دمج 
مع الإدارة العامة للعاقات اجلامعية 
)الإدارة  ت�سمى  واحييدة  جهة  لت�سبح 
فيما  والييعيياقييات(،  ليياإعييام  العامة 
املييجييات واجلمعيات  مت دمييج وحييدة 
الييعييلييمييييية يف وحيييييدة اإدارييييييييية واحييييدة 
واجلييمييعيييييات  املييجييات  وحيييدة  ت�سمى 
ليييذليييك مت نقل  الييعييلييمييييية، واإ�يييسيييافييية 
واملحفوظات  الوثائق  مركز  ارتباط 
من وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

اإلى وكيل اجلامعة.
كييمييا اأجييييييرت اجلييياميييعييية الييعييديييد 
والتطوير  الإداريييية  التح�سينات  من 
مييييين اأبييييييرزهييييييا تيييفيييويييي�يييس اليييرئييييييي�يييس 
املييبييا�ييسيير لييلييمييوظييف بيييامليييوافيييقييية على 
نييظيياًمييا،  امل�ستحقة  الإجيييييازات  جميع 
العموم  ومديري  العمداء  وتفوي�س 
التابعة  الإدارات  مييديييري  بييرت�ييسيييييح 
لييهييم، ومييراجييعيية وحتيي�ييسييني وتييطييوييير 
عييييدد مييين اخلييييدمييييات الإليييكيييرتونييييييية، 
وتييفييوييي�ييس وكيييييل اجلييامييعيية لييليي�ييسييوؤون 
الييتييعييليييييمييييية والأكيييادميييييييية بيياملييوافييقيية 
عيييليييى طيييليييبيييات اليييتيييعييياقيييد والييتييجييديييد 
اجلامعة  من�سوبي  ومتكني  والإنهاء، 

تتطلب  التي ل  من تقدمي طلباتهم 
عمادة  اإلييى  الأعييلييى  الرئي�س  موافقة 
وكييذلييك تفوي�س  الييبيي�ييسييرييية،  امليييييوارد 
وكيييييييل اجلييياميييعييية بيييتيييوقيييييييع قييييييرارات 
وم�ساعديهم  العموم  مديري  تكليف 

بالأمم  للجبال  التحالف  منظمة  التاريخ 
املتحدة؛ للتوعية باأهمية اجلبال واملحافظة 
احلياة  جييودة  حت�سني  على  والعمل  عليها، 
وا�ستدامتها، تا ذلك كلمة ملحافظ خمي�س 
م�سيط رحب فيها با�سم �سمو اأمر املنطقة 
هذه  اأن  مو�سًحا  املحافظة،  يف  بال�سيوف 
الييفييعييالييييية تيي�ييسييهييم يف الييتييعييرف عييلييى جييبييال 
رئي�س  األقى  ثم  ع�سر،  منطقة  وت�ساري�س 
الييدكييتييور  اليي�ييسييعييودييية  اجلييغييرافييييية  اجلمعية 
عييلييي اليييدو�يييسيييري كييلييميية اأكييييد فيييييهييا اأن هييذا 
الحتفال هو الأول من نوعه على م�ستوى 
املنطقة  اأميير  ل�سمو  �سكره  مقدًما  اململكة، 
على موافقته على هذا الحتفال، ثم جتول 
الأثييييري، وجبل  مييوقييع جيير�ييس  ال�سيوف يف 

حمومة، وقرية ابن حم�سان الرتاثية.
ويف اخلييييتييييام كيييييرم حميييافيييظ خييمييييي�ييس 

بحثية  )بييو�ييسييرتات(  بييي  امليي�ييسيياركييني  م�سيط 
من جامعة امللك خالد؛ وهم: مدير مركز 
الأميييير �ييسييلييطييان بيين عييبييدالييعييزيييز للبحوث 
الدكتور  وال�سياحية  البيئية  والييدرا�ييسييات 
�سعد جران، وم�ساعد مدير مركز الأمر 
�سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�سات 
مييرزوق،  علي  الدكتور  وال�سياحية  البيئية 
�سامي عبد اهلل،  الدكتور  باملركز  وامل�ست�سار 
والدكتور عادل معتمد من ق�سم اجلغرافيا، 
كما مت تكرمي م�ساعدة عميد كلية املجتمع 
م�سيط  اأمييييل  اليييدكيييتيييورة  ميي�ييسيييييط  بخمي�س 
اجلغرافية  واجلمعية  املحافظة  قبل  ميين 
نييظيير جييهييودهييا يف تنظيم هييذا  اليي�ييسييعييودييية 
الحيييتيييفيييال وتيينيي�ييسيييييق بيييراجميييه امليي�ييسيياحييبيية 
ورئييا�ييسييتييهييا لييلييجيينيية اجلييمييعييييية اجلييغييرافييييية 

ال�سعودية املنظمة لهذه الفعالية.

ووقوعاتهم الوظيفية ونقل املوظفني 
يف  من  وتعيينات  اجلامعة  واإلييى  من 

حكم اأع�ساء هيئة التدري�س.
يييا عييمييلييت اجلييياميييعييية على  اأيييي�يييسً
تعزيز دور جهات الرقابة الداخلية 

والييييتييييطييييوييييير املييي�يييسيييتيييمييير لييييقييييدرات 
مبدير  يييييا  اإداريًّ وربييطييهييا  من�سوبيها 
الييلييجيينيية  تيي�ييسييكيييييل  اجلييياميييعييية، ومت 
الييدائييميية لييلييمييراجييعيية واحلييوكييميية؛ 
جهود  خالها  ميين  تت�سافر  حيث 

ت�سمل  املخت�سة  الإدارات  من  عييدد 
ووحيييدة  للمتابعة  الييعيياميية  الإدارة 
املراجعة  ووحييدة  الفكرية  التوعية 
للمتابعة  العامة  والإدارة  الداخلية 

واإدارة املخاطر والرقابة املالية.

حددتها  التي  بالوظائف  للعمل  ال�سعوديني  واخلريجات 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

 مييين هييييذه الييييرامييييج الييتييدريييبييييية بيييرنييياميييج الإعييييييداد 
للمباين  الإن�سائية  النمذجة  وبرنامج  الآيلت�س،  لختبار 
اأنييظييميية  يف  وبيييرنييياميييج   ،2000  SAP برنامج بييا�ييسييتييخييدام 
 LEAN الختبارات املتقدمة يف الهند�سة املدنية، وبرنامج
البدنية،  الرتبية  يف  وبييرامييج   ،MANUFACTURING

وبرنامج يف اإدارة �سبكات التوا�سل الجتماعي.
حر�ست  املجتمعية  واليي�ييسييراكيية  امليي�ييسييوؤولييييية  جميييال  ويف 
العمادة على تفعيلها نظًرا لأهميتها الكبرة ودورها يف حتقيق 
التنمية ب�سفة عامة من خال عدة برامج و9 جهات متعاونة، 
وكان من هذه الرامج برنامج توعوي ل�سحة الفم والأ�سنان 
)2(، وبرنامج »املناعة يف حياتنا«، وبرنامج يوم الغذاء العاملي، 
ودورة يف �سحافة البيانات »الأ�س�س والتطبيقات«، وبرنامج يف 
التعامل مع ال�شغوط النف�شية، وبرنامج �شحي عن ه�شا�شة 
العظام، ودورة يف اأ�سا�سيات اللغة الإجنليزية، وبرنامج توعوي 
ملدة �سهر عن �سرطان الثدي، وبرنامج توعوي و�سحي لأ�سبوع 
�سحة الأ�سنان، ودورة مل�سكات �سن املراهقة والتعامل معها، 
وقد و�سل عدد امل�ستفيدين من هذه الرامج والدورات 1777 

م�ستفيًدا وم�ستفيدة.
الأعييمييال  ميين  الييعييديييد  ميي�ييسيياركييات يف  لييلييعييمييادة  ا كان  اأي�سً
التطوعية، ومن هذه الرامج برنامج توعوي مبنا�سبة اليوم 
اليوم  مبنا�سبة  تييوعييوي  وبييرنييامييج  الييثييدي،  ل�سرطان  الييعيياملييي 
العاملي للطفل »�سحتي يف غذائي«، ودورة يف مهارات التوا�سل 
هييذه  ميين  امل�ستفيدين  عيييدد  وبييلييغ  للمتطوعني،  الجييتييميياعييي 

الرامج التطوعية 144 م�ستفيًدا وم�ستفيدة.
ويف �سياق مت�سل توا�سل العمادة ا�ستعداداتها لإطاق 
امللتقى التوعوي ال�سحي التثقيفي الي 8، حيث ح�سر عميد 
الدكتور  الأ�ستاذ  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة 
الجتماع  الييعييمييادة  من�سوبي  ميين  وعييدد  عقيل  عييلييوان  عمر 
التثقيفي  ال�سحي  التوعوي  للملتقى  الثاين  التح�سري 
الي 8 مع حمافظ احلرجة الأ�ستاذ �سعد بن را�سد الأ�سمري 

ومديري الدوائر احلكومية باملحافظة ورجال الأعمال.
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شمل معارض وورشا وتوقيع 7 اتفاقيات
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يشهد فعاليات »يوم الصيدلة المهني«

الأ�ستاذ  برعاية معايل مدير اجلامعة 
ال�سلمي،  اهلل  رجيياء  بيين  فالح  الدكتور 
نييظييمييت كييلييييية اليي�ييسيييييدليية فييعييالييييية »يييوم 
م�سرح  على  وذليييك  اليي�ييسيييييديل«،  املهنة 
الييغييرفيية الييتييجييارييية بييياأبيييهيييا، مبيي�ييسيياركيية 
عدد من اجلهات ال�سحية يف املنطقة، 
و�سملت فعاليات »يوم املهنة ال�سيديل« 
تقدمي حما�سرات علمية، وور�س عمل، 
معار�س  اإليييى  اإ�ييسييافيية  مهنيا،  واإر�يييسيييادا 

توظيف، وعقد اتفاقيات.
فيييييييميييا �يييسيييهيييد وكيييييييييل اجلييياميييعييية 
ليييلييي�يييسيييوؤون الييتييعييليييييمييييية والأكيييادميييييييية 
الأ�يييسيييتييياذ اليييدكيييتيييور �ييسييعييد بييين حممد 
بييين دعييجييم نيييييابيية عييين مييعييايل املييدييير 
فعاليات يوم املهنة ال�سيديل بح�سور 
عبدالرحمن  الييدكييتييور  الكلية  عميد 
اليي�ييسيييييعييري وعييييييدد ميييين ميينيي�ييسييوبيييييهييا 
واحلييييي�يييييسيييييور، و�ييييسييييهييييد كييييذلييييك عييقييد 
باأبها،  التجارية  الغرفة  مع  اتفاقيات 
وامل�ست�سفى  اخلا�س،  اأبها  وم�ست�سفى 
اليي�ييسييعييودي الأمليييياين، و�ييسييركيية جمجوم 
فيييييارميييييا، و�يييسيييركييية اليييييييييدواء الييطييبييييية، 
وم�ست�سفى  الطبية،  النهدي  و�سركة 
ا  اأي�سً واطييلييع  الييعييام،  م�سيط  خمي�س 
عييلييى امليييعييير�يييس امليي�ييسيياحييب لييلييفييعييالييييية 
والذي �سم م�ساركة عدد من اجلهات 

املخت�سة مبجالت ال�سيدلة.

لكلية  �سكره  ابيين دعجم  قييدم  كما 
اليي�ييسيييييدليية عييلييى اجليييهيييود امليييبيييذولييية يف 
اإقيياميية فييعيياليييييات هيييذا اليييييوم، والييغييرفيية 
احلدث،  هذا  ا�ست�سافة  على  التجارية 
يييا لييكييل اجلييهييات  ميييقيييدًميييا �ييسييكييره اأيييي�يييسً
اليي�ييسييحييييية املييي�يييسييياركييية مييين الييقييطيياعييني 

احلكومي واخلا�س.
وقيييدميييت اليييدكيييتيييورة اأبييييييرار ثييابييت 
اأ�ستاذ م�ساعد بكلية ال�سيدلة بجامعة 
املييلييك عييبييدالييعييزيييز، والييدكييتييور حممد 
اليي�ييسييرهييان مييدييير بييرنييامييج الإقيييامييية يف 
امللك  مب�ست�سفى  الييوريييدييية  الييتييغييذييية 
الأبييحيياث  ومييركييز  التخ�س�سي  في�سل 
بييييالييييريييييا�ييييس حمييييا�ييييسييييرات تييعييريييفييييية 
اإلييى  بييالإ�ييسييافيية  الوظيفية،  بييامليي�ييسييارات 
رائدة  �سركات  من  مقدمة  حما�سرات 
يف جمال الدواء، اإ�سافة اإلى ور�س عمل 
لطاب وطالبات ال�سيدلة حول اإعداد 
للمقابلة  والتجهيز  الييذاتييييية،  ال�سرة 
“ن�ساند”  مييع  بييالييتييعيياون  ال�سخ�سية 
لتمكني  �سابك  �سركة  مييبييادرات  اإحييدى 

روؤية 2030.
ويف خيييتيييام فييعيياليييييات يييييوم املييهيينيية 
ال�سيديل كرم وكيل اجلامعة لل�سوؤون 
الييتييعييليييييمييييية والأكييييادميييييييييية امليي�ييسيياركييني 
امل�ساركة  واجلهات  التدريبية  واملييراكييز 

وامل�ست�سيفني.

توعوية  تطوعية  تنفذ حملة  الجامعة  طب 
بأمراض السرطان

نييفييذت كييلييييية الييطييب بيياجلييامييعيية ممثلة 
يف نيييادي الييطييب والإبيييييداع، ونيييادي طب 
تطوعية  حييمييليية  مييييوؤخييييًرا،  الييطييالييبييات 
جمتمعية للتوعية باأمرا�س ال�سرطان، 
وذلك يف جممع الرا�سد مول التجاري 
اجلامعة،  اأطييبيياء  مييع  بالتعاون  بيياأبييهييا، 

وامل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين بع�سر.
وافتتحت فعاليات احلملة بح�سور 
الطب  بكلية  الطابية  الأن�سطة  رائييدة 
الييدكييتييورة هيينييوف الييقييحييطيياين، ورئييييي�ييس 
نييييادي الييطييب والإبييييييييداع، ورئييييي�ييسيية نيييادي 

الطب للطالبات.
التوعية  احلملة  خييال  مت  فيما 
بييييياأميييييرا�يييييس اليييي�ييييسييييرطييييان واأ�ييييسييييبييييابييييه، 
وميي�ييسيياعييفيياتييه، وطييييرق الييوقيياييية ميينييه، 
بالإ�سافة اإلى التوعية باأهمية الك�سف 
وزوار  امل�ستفيدين  عيييدد  وبييلييغ  املييبييكيير، 

مقر احلملة اأكرث من 800 زائر.

البحثية«  »المهارات  ندوة وورش  أعمال  انطالق 
لطلبة الدراسات العليا في تربية الجامعة

الرتبية  ق�سم  يف  ممثلة  باجلامعة  الرتبية  كلية  اأطلقت 
�سباح اليوم اأعمال ندوة وور�س »املهارات البحثية لطلبة 
الييدرا�ييسييات الييعييليييييا«، لييطيياب وطييالييبييات الييدرا�ييسييات العليا 
اخلمي�س  �سباح  حتى  فعالياتها  ت�ستمر  والتي  بالق�سم، 
الدكتور  الرتبية  كلية  وح�سور عميد  مب�ساركة  الييقييادم، 
وعدد  الأق�سام  وروؤ�ييسيياء  الكلية  ووكيياء  اآل كحان،  ثابت 

من اأع�ساء هيئة التدري�س.
اأو�ييسييح عميد كلية الرتبية  اليينييدوة  اأعييمييال  انييطيياق  ويف 
الرتبية  ق�سم  يف  ممثلة  الكلية  اأن  كحان  اآل  ثابت  الدكتور 
تهدف ميين خييال اإقيياميية هييذه اليينييدوة اإلييى الرتييقيياء مب�ستوى 
اجلامعة  روؤيييية  يحقق  مبييا  العلمي  والبحث  العليا  الييدرا�ييسييات 

والكلية يف التميز البحثي، ومواكبة توجه روؤية اململكة 2030.
 4 ملدة  والور�س حلقات وحما�سرات  الندوة  وتتناول 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عييدد  م�ساركة  يتخللها  اأيييام، 

وطييياب وطييالييبييات الييدرا�ييسييات الييعييليييييا، وذليييك حيييول عييدة 
اإعييييداد  النطاقة خطوات  يييييوم  يف  �ييسييمييلييت  مييوا�ييسيييييع، 
اخلطط  كتابة  يف  ال�سائعة  والأخييطيياء  العلمية،  الر�سائل 

البحثية والر�سائل العلمية.
اأيييام  من  يييوم  كل  يف  مو�سوعني  مناق�سة  �سيتم  كما 
اإقييامييتييهييا، وذليييك يف ميييهيييارات الييكييتييابيية الييعييلييمييييية، وتوثيق 
مراجع البحوث العلمية تبًعا لطريقة جمعية علم النف�س 
الأمييريييكييييية، والييبييحييث اليينييوعييي، اإ�ييسييافيية اإليييى الإجيييييراءات 
العلمية،  للر�سائل  واملناق�سة  الت�سجيل  لعمليات  الإدارييية 
الإح�سائية  والرامج  ال�ستبانات،  وبناء  اإعييداد  ومهارات 

.)spss( امل�ستخدمة يف البحوث الرتبوية
يذكر اأن كلية الرتبية تقدم 16 برناجًما يف الدرا�سات 
تخ�س�سات  يف  وامليياجيي�ييسييتيير  اليييدكيييتيييوراه  ملييرحييليية  الييعييليييييا 

متعددة.
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أخبار الجامعة

البرنامج  لتنظيم  تستعد  الجامعة 
التثقيفي الـ 8 بالحرجة

امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  بييداأت 
الي 8  التوعوي والتثقيفي وال�سحي  ا�ستعداداتها لتنظيم الرنامج 
املعريف  والقت�ساد  لاأعمال  اجلامعة  وكيل  عقد  حيث  باحلرجة، 
اجتماًعا مع  الأربعاء  اأم�س  الدكتور عبداللطيف احلديثي  الأ�ستاذ 
مت  مييا  الجتماع  وناق�س  يراأ�سها،  والييتييي  للرنامج  العليا  اللجنة 
واإ�ييسييهييام جميع اجلييهييات ميين داخييل  اإجنيييازه يف الرنامج حتى الآن 

وخارج اجلامعة يف دعم وم�ساندة الرنامج.
الأ�ييسييتيياذ  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خييدميية  عميد  قيييدم  كييمييا 

ا عيين اخلييطييوات الييتييي متييت يف  الييدكييتييور عمر عييلييوان عقيل ملخ�سً
والتوعوية  ال�سحية  املييجييالت  ا  م�ستعر�سً الآن  حتى  اليي�ييسيياأن  هييذا 
ينطلق  اأن  املقرر  من  والييذي  الرنامج  �سي�سملها  التي  والتثقيفية 

برعاية اأمر منطقة ع�سر يف �سعبان املقبل.
مع  املا�سية  الييفييرتة  خييال  عييقييدت  اجتماعات  عييدة  اأن  يييذكيير 
فيها  �سيقام  التي  احلييرجيية  حمافظة  واأهيييايل  وميي�ييسييوؤويل  حمافظ 
الييرنييامييج، ومت خيييال هيييذه الجييتييميياعييات مناق�سة وو�ييسييع الأطييير 

الكفيلة بنجاح الرنامج وال�ستفادة منه على النحو املطلوب.

استمرت 3 أيام بحضور 32 مشارًكا ومشاركة
8 مشاريع ألعاب إلكترونية في ختام فعالية Global Game Jam بالجامعة

لييتييقيينييييية  اليييعيييامييية  الإدارة  اخيييتيييتيييميييت 
 Global فعالية باجلامعة  املعلومات 
 3 مليييدة  اأقيييييمييت  والييتييي   ،Game Jam
اأيام، بقاعة التدريب يف الإدارة العامة 
اأكييير حييدث  وُتييعييد  املييعييلييومييات،  لتقنية 
عيييامليييي يف تييطييوييير و�ييسيينيياعيية الأليييعييياب 
الإليييكيييرتونييييييية وا�ييسييتييكيي�ييسيياف اليييقيييدرات 
وجمع املهتمني بهذا املجال، بالتزامن 
مع جميع اأنحاء العامل لتوطني ودعم 

القدرات الرقمية.
وقييييييد �يييسيييهيييدت اأيييييييييام الييفييعييالييييية 
ميي�ييسيياركيية 32 ميي�ييسييارًكييا وميي�ييسيياركيية، مت 
تييوزيييعييهييم عييلييى 8 جمييمييوعييات، يقوم 
عييلييى اإ�ييييسييييراف وحتييكيييييم ميي�ييسيياريييعييهييم 
ع�سر،  منطقة  خيييارج  ميين  حمكمان 
تيييطيييويييير  ميييتيييخييي�يييسييي�يييسيييان يف جميييييييال 
تهدف  فيما  الإلييكييرتونييييية،  الأليييعييياب 
الييتييعييرف عييلييى جمييتييمييع �سناعة  اإلييييى 
وعييمييل م�ساريع  والييتييدريييب  الأليييعييياب 
خمتلفة يف هذا املجال، بالإ�سافة اإلى 
حتدٍّ  لديها  عملية  �ييسييداقييات  تكوين 
تكنولوجية  اأدوات  ل�ستك�ساف  فكري 
جييييديييييدة، وحميييياوليييية اليييقيييييييام بيييييياأدوار 
اإبيييداعييييييية يف الييتييطييوييير والييتيي�ييسييميييييم 
الييازميية ل�سناعة  املييهييارات  واخييتييبييار 

األعاب جديدة.
و�ييسييمييلييت اليييفيييعيييالييييييية ميييين جتييييياوزت 
اأعمارهم 16 عاًما، وذلك لتبادل التجارب 
اإبداعية  بطرق  مهاراتهم  عن  والتعبر 
عملية  ا�ستك�ساف  اإلييى  بالإ�سافة  عاملية، 
والت�سميم  الرجمة،  الألعاب يف  تطوير 

التكراري، والتعبر الفني.
فيما اأو�سح امل�سرف العام على الإدارة 
حممد  الدكتور  املعلومات  لتقنية  العامة 

GlobalGameJamفعالية اأن  ال�سقر 
رفييعييهييا  مييي�يييسيييارييييع، مت  عيييين 8  متييخيي�ييسييت 
لتبادل  امل�ساركة  املجموعات  على  وعر�سها 
والتعرف  بينهم،  فيما  واخلييرات  املهارات 
عييلييى اأ�ييسيياليييييب تييطييوييير واإنييي�يييسييياء الأليييعييياب 

الإلكرتونية، وقد متثلت امل�ساريع يف: 
SaveTheCarبا�ستخدام  م�سروع
حمرك Unreal 4 وتدور فكرته حول اإنقاذ 
ال�سيارة من هجوم الأعداء اأثناء اإ�ساحها.

م�سروع Roof RepairGame با�ستخدام 
بهطول  الييلييعييبيية  تيييبيييداأ  حمرك Unity وفيه 
الأمييييطييييار عييلييى �ييسييطييح مييبيينييى وييييقيييوم اليياعييب 

باإ�ساح ال�سطح بعد ت�سرره من املطر.
FireFighting با�ستخدام  م�سروع 
لعبة  حمرك LensStudio وهي 
للم�ستخدم  �سات( وميكن  )�سناب  على 
الييتييفيياعييل ميييع الييلييعييبيية بيياليي�ييسييغييط على 
اليي�ييسييا�ييسيية لإطيييفييياء احليييرائيييق وتخطي 

تييزداد �سعوبة مبرور  واللعبة  العقبات 
الوقت.

C o m p u t e r F i x i n g ع و م�سر
يقوم  4 وفيه   Unreal حمرك با�ستخدام 
اأجهزة  �سيانة  حمل  عن  بالبحث  الاعب 
احلا�سب  اأجييهييزة  لإ�ييسيياح  الآيل؛  احلا�سب 
الييعييميييييل  ييييقيييوم  بييحيييييث  املييتييعييطييليية،  الآيل 
ي�ستطيع  حييتييى  بحل code )م�سكلة( 

�سيانة احلا�سب اخلا�س به.

م�سروعThingsRepair با�ستخدام 
باإ�ساح  الاعب  يقوم  حمرك Unity وفيه 
على  فيها  يعمل  مييغييامييرة  خييال  ميين  ال�سيارة 

جمع قطع ال�سيارة.
 Th e B r o k e n J e w e ع و م�سر
4 وتيييييدور   Unreal حمرك بييا�ييسييتييخييدام 
اأحداث اللعبة يف متكني الطفل من اإ�ساح 
املك�سورة، وذلك بالبحث عنها يف  اجلوهرة 
املتاهة، ولكن يجب عليه حل بع�س امل�سائل 

للح�سول على القطع املفقودة.
W a r r i o r s R e s c u e ع و م�سر
4 واللعبة   Unreal حمرك با�ستخدام 
امل�سابني  يعالج  ع�سكري  طبيب  عن  عبارة 

يف احلرب با�ستخدام الإ�سعافات الأولية.
R o b o t C a r e t a k e r ع و م�سر
فيه  حمرك Unity ويكون  بييا�ييسييتييخييدام 
الاعب مهند�ًسا يقوم بت�سليح اأياٍد روبوتية، 
مدى  اأق�سى  اإلييى  عمرها  يطيل  اأن  ويحاول 

للمحافظة على اإجناز امل�سنع.
ويف ختام الفعالية كرم امل�سرف العام 
املعلومات  لتقنية  الييعيياميية  الإدارة  عييلييى 
املييي�يييسييياركيييني، وامليييحيييكيييميييني، وامليينييظييمييني، 
مقدًما �سكره ملعايل مدير اجلامعة على 
تقدم  يف  ي�سهم  مييا  لكل  ومتابعته  دعمه 
جوانب  خمتلف  يف  وتييطييورهييا  اجلييامييعيية 
ييا  اأييي�ييسً تقنية املييعييلييومييات، مييقييدًمييا �ييسييكييره 
التعليمية  لييليي�ييسييوؤون  اجلييامييعيية  لييوكيييييل 
والأكييادميييييية ولييكييل ميين �ساهم يف اإقيياميية 

وتنظيم هذه الفعالية.
وكيلة الإدارة  اأو�ييسييحييت  جانبها  ميين 
امللك  بجامعة  املييعييلييومييات  لتقنية  الييعيياميية 
خييالييد اليييدكيييتيييورة ابييتيي�ييسييام الييقييحييطيياين اأن 
اأحييد  ت�سكل  املهمة  العاملية  الفعالية  هييذه 
املهتمني  ل�ستقطاب  الإدارة  توجه  منيياذج 
واملهتمات يف هذا املجال منذ اأكرث من �سنة 
حيث اأقيمت العديد من الدورات والرامج 
النوعية يف هذا املجال واأ�سادت القحطاين 
بييياملييي�يييسيييارييييع اليييتيييي نييتييجييت عيييين الييفييعييالييييية 
وبييياليييرغيييبييية املييلييحيية لييييدى املييي�يييسييياركيييني من 
اجلن�سني يف حتقيق التميز يف هذا املجال، 
ميييوؤكيييدة اإقيييامييية الييعييديييد ميين ور�ييييس العمل 
قدرات  تطوير  ت�ستهدف  التي  والبطولت 

ال�سباب وال�سابات خال الفرتة القادمة.

ELSالجامعة توقع عقد خدمات مع مؤسسة
األمريكية للخدمات التعليمية

الإدارة  مييييبيييينييييى  مييييقيييير  يف   ، اجلييييياميييييعييييية  وقيييييعيييييت 
بيييامليييديييينييية اجلييياميييعييييييية بيييياأبييييهييييا، عيييقيييد خيييدميييات ميييع 
موؤ�س�سة ELS الأمريكية للخدمات التعليمية، حيث 
اجلامعة  وكيل  العقد  هييذا  توقيع  يف  اجلامعة  مثل 
الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

�سعد بن عبدالرحمن العمري.
اإطار ا�سرتاتيجية  التعاون �سمن  وياأتي هذا 
اإلى تطوير العملية التعليمية،  اجلامعة الهادفة 
تواكب  �ساملة  وتدريبية  تعليمية  بيئة  وتييوفيير 
البتعاث،  جمييال  يف  وخا�سة  امل�ستجدات،  اأحييدث 
وكذلك متا�سًيا مع روؤية اململكة 2030 التي تدعم 

فعالة  �سراكات  وبناء  اخلارجي،  البتعاث  تفعيل 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  القطاعات  بني 

الدولية املتميزة.
فيييييمييا تييتييمييثييل اأهيييييييداف اليييتيييعييياون يف تييقييدمي 
خيييدميييات وا�ييسييتيي�ييسييارات مليينيي�ييسييوبييي اجلييامييعيية من 
املييعيييييدييين واملييحييا�ييسييرييين الييراغييبييني بيياللييتييحيياق 
بييياجلييياميييعيييات الأميييرييييكييييييية لإكييييمييييال اليييدرا�يييسيييات 
مبعاهد ELS املتميزة  الدرا�سة  وكذلك  العليا، 
واملييتييوفييرة يف معظم امليييدن الأمييريييكييييية، واإر�ييسيياد 
الطاب يف اختيار اأن�سب اجلامعات بالن�سبة اإلى 

تخ�س�ساتهم العلمية.
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أخبار الجامعة

ابتكار  اأف�سل  خالد KKUx على  امللك  جامعة  من�سة   ح�سلت 
العربية  املييمييلييكيية  ميي�ييسييتييوى  عييلييى  والييتييعييلنّييم  التعليم  فيييرع  رقييمييي يف 
م�سابقة  يف  املتحدة  الأميييم  جييائييزة  ِقييَبييل  لعام 2019 من  ال�سعودية 
وذلك   ،WSIS املعلومات ملجتمع  العاملية  القمة  م�ساريع  جائزة 
�سمن اأف�سل املمار�سات يف املحتوى الرقمي التي ت�ساهم يف اإجنازات 
و�سمن 420 م�ساركة  املتحدة  ليياأمييم  امل�ستدامة  التنمية  اأهيييداف 

من 100 دولة حول العامل.
 وقيييييد ُنيييظيييميييت هيييييذه امليي�ييسييابييقيية ميييين قيييبيييل الحتييييييياد اليييييدويل 
للتجارة  املتحدة  الأمييم  موؤمتر  مع  بالتعاون   ،ITU لات�سالت
للرتبية  املييتييحييدة  الأميييييم  وميينييظييميية   ،UNCTAD والتنمية
املييتييحييدة  الأمييييييم  وبيييرنييياميييج   ،UNESCO والثقافة واليييعيييليييم 
الإمنائي UNDP، يف 18 فرًعا مت فيها اختيار اأف�سل التطبيقات 
لتنفيذ  املعلومات  وتقنية  الت�سالت،  طوعت  التي  والإجنيييازات 
التنمية  واأهييييييداف   WSIS املييعييلييومييات  ملجتمع  الييعيياملييييية  الييقييميية  خمييرجييات 

 .SDGs امل�ستدامة

بيين عبداهلل  فهد  الييدكييتييور  الإلييكييرتوين  التعلم  واأو�ييسييح عميد 
خالد KKUx كاأف�سل  امللك  جامعة  من�سة  اختيار  اأن  الأحييمييري 
القمة  جلائزة   2019 لعام  والتعلنّم  التعليم  يف  �سعودي  رقمي  ابتكار 
ثم  )ييي�ييسيير(،  بييرنييامييج  برت�سيح  ميير  فقد  ب�سهولة؛  يكن  مل  العاملية 
املحكمني الداخليني، ثم اإقرار جلنة اجلائزة من قبل الأمم املتحدة.

واأكييد الأحمري اأن اجلامعة تفخر بهذا الإجنيياز الذي ياأتي يف 
الآن،  اإلييى  الييذي مل يتجاوز �سنتني  املن�سة  مرحلة مبكرة من عمر 
ا�ستفاد منها  املييووك،  ا بنظام  اأكرث من 23 مقرًرا مهاريًّ ُقدم فيهما 
ما يقارب 20،000 م�ستفيٍد، وت�سمن مقررات تخدم مهارات وظائف 
روؤييية  حتقيق  يف  ي�سهم  مبييا  الييرابييعيية  ال�سناعية  والييثييورة  امل�ستقبل 

اململكة 2030. 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  �سكره  الأحمري   ورفع 
فييالييح بيين رجييياء اهلل ال�سلمي عييلييى هيييذا الإجنيييياز حيييييث كيييان داعييًمييا 
وم�سانًدا له منذ التاأ�سي�س، كما �سكر جميع من�سوبي اجلامعة على 

جهودهم املتوا�سلة يف حتقيق ذلك.

كلية التربية بالجامعة تحتفل باليوم الدولي للتعليم
نظمت كلية الرتبية باجلامعة بالتعاون ما بني جلنة خدمة املجتمع ونادي الأن�سطة الطابية بالكلية، 

اأم�س الثنني، احتفالية )اليوم الدويل للتعليم(، وذلك يف مقر الكلية باملدينة اجلامعية باأبها.
و�سهد الحتفال ح�سور عميد الكلية الدكتور ثابت اآل كحان، وعدد من اأع�ساء هيئة 
التدري�س، وطاب اجلامعة، و�سيوفها من طاب املدار�س، حيث رحب اآل كحان يف بداية 
ومقدًما  اليوم،  بهذا  العامل  احتفال  مواكبة  اأهمية  على  موؤكًدا  باحل�سور،  اللقاء  انطاق 

�سكره لكل من �ساهم يف اإقامة هذا الحتفال وتنظيمه.
فيما �سمل الحتفال احلديث عن ورقتني علميتني تناولت الأولى عنوان »التعليم حق من حقوق 
تعريف  مت  ذلك  بعد  امل�ستدامة«،  التنمية  اإلييى  ال�سبيل  هو  »التعليم  بعنوان  الثانية  وجيياءت  الإن�سان«، 

طاب املدار�س احلا�سرين لاحتفال على الكلية واأق�سامها وتخ�س�ساتها من خال جولة تعريفية.
ويف ختام فعاليات الحتفال كرم عميد كلية الرتبية املتحدثني وامل�ساركني وال�سيوف، 

كما مت التقاط ال�شور التذكارية بهذه املنا�شبة.

في فرع التعليم والتعلم لعام 2019
أفضل  على  KKUx تحصل  الجامعة  منصة 

مرشح وطني لجائزة القمة العالمية

ت�ست�سيف اجلامعة اأندية اجلامعات ال�سعودية الطابية، يف فعالية حتت م�سمى »ملتقى الأندية 
الطابية للجامعات ال�سعودية«، والذي تنظمه اجلامعة يف مطلع �سهر �سعبان املقبل.

وتاأتي فكرة اإقامة امللتقى بعد موافقة جمل�س اجلامعة على خطة ال�ست�سافة والتنظيم 
املقدمة من عمادة �سوؤون الطاب وموافقة وزارة التعليم على اإقامة امللتقى، والتي تاأتي من 
منطلق اأهمية الأدوار التي تقوم بها الأندية الطابية يف اجلامعات ال�سعودية، اإ�سافة اإلى 

تفعيل دور تلك الأندية يف حتقيق روؤية اململكة 2030.
واأو�سح عميد �سوؤون الطاب بجامعة امللك خالد الدكتور عبد اهلل اآل ع�سيد اأن امللتقى 
يركز على تبادل اخلرات وامل�ساركات فيما بني العاملني وامل�ساركني يف برامج الأندية، وذلك 
الروؤية  وبرامج  حميياور  لتحقيق  والتكامل  والتعاون  للت�سارك  الفر�سة  تهيئة  خييال  من 

الطموحة ومناق�سة التحديات واملحفزات يف عمل الأندية الطابية.
الطابية يف  الأنييدييية  دور  �سملت  التي  املييحيياور  عييددٍ  من  امللتقى حييول  يتمحور  فيما 
الطابية،  الأنييدييية  عمل  يف  واملييحييفييزات  والتحديات   ،2030 روؤيييية  وبييرامييج  حميياور  حتقيق 
اإ�سافة اإلى التعاون والتكامل يف عمل الأندية الطابية يف اجلامعات ال�سعودية، والتجارب 
ال�سعودية، وت�ستقبل اجلامعة  الطابية يف اجلامعات  والرائدة لاأندية  املميزة  واملنجزات 
هناك  الإلكرتوين: yaageel@kku.edu.sa و�سيكون  الريد  على  العمل  اأوراق 

جوائز لأف�سل 3 معار�س م�ساركة واأف�سل 3 جتارب رائدة واإبداعية.
امل�ساركة وجل�سات نقا�س تتناول  امللتقى ي�سم �سمن برناجمه معار�س لاأندية  اأن  يذكر 
اأوراق عمل وجتارب مميزة ورائدة، وكذلك ور�س عمل تركز على جتارب ومنجزات الأندية و�سبل 

تطوير العمل فيها، اإ�سافة اإلى لقاء اجتماعي تنظمه اجلامعة امل�ست�سيفة للوفود امل�ساركة.

الجامعة تنظم ملتقى األندية الطالبية بالجامعات 
السعودية شعبان المقبل

270 برنامجا  شؤون الطالب بالجامعة تنفذ أكثر من 
وفعالية ثقافية ومجتمعية خالل الفصل األول

اأقامت اجلامعة ممثلة يف �سطر طالبات كلية املجتمع بفرع تهامة يي لقاًء تعريفيًّا حول الإر�ساد 
الأكادميي واأهميته يف البيئة الأكادميية، حتت عنوان »نحو بيئة اأكادميية اأف�سل«، وذلك بهدف 

رفع م�ستوى الوعي بني الطالبات ومن�سقات الإر�ساد الأكادميي وم�سجات الكليات.
ويف بداية اللقاء رحبت م�ساعدة عميد كلية املجتمع الدكتورة نداء القي�سي باحل�سور 
خمرجات  وجتويد  تعزيز  ا�ستثمار  يف  اللقاءات  هذه  مثل  اإقامة  اأهمية  موؤكدة  وامل�ساركات، 

الكليات، مقدمة �سكرها ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي.
ملا يقدمه من دعم ملثل هذه اللقاءات، وامل�سرف على فرع اجلامعة بتهامة الدكتور اأحمد عاطف 

ال�سهري، وعميد الكلية الدكتور اأحمد اآل عامر على م�ساهمتهما الفاعلة يف اإجناح هذا اللقاء.
فيما تناول اللقاء عدة حماور اأبرزها �سرح لوائح القبول والت�سجيل التي تعتر بوابة 
التي  الإ�سكاليات  حييول  �سفاف  ب�سكل  احلييوار  فتح  اإلييى  اإ�سافة  اجلامعية،  للحياة  الييدخييول 
تواجه الطالبات، وا�ستعرا�س بع�س امل�ساكل التي تعرت�س م�سرتهن التعليمية كنماذج يتم 

درا�ستها يف احلال؛ لإيجاد احللول الكفيلة بحل هذه الإ�سكاليات.
كما مت خال اللقاء التعريف باأبرز املهام املتعلقة باملر�سدات الأكادمييات وعملهن، وقد 
انتهى اللقاء بعدد من املخرجات من اأبرزها اإ�سناد �ساحيات التثبيت الآيل اإلى امل�سجات 
الأكادميية  املر�سدة  تازم  حتى  املر�سدات  على  الطالبات  لتوزيع  وذلك  الأق�سام،  ورئي�سات 
ليحظني  املتميزات  للطالبات  م�ساحة  منح  اإلييى  درا�ستها، بالإ�سافة  مييدة  طييوال  الطالبة 
بالدعم والتوجيه لاإر�ساد الأكادميي، وخا�سة اأن فكرة الإر�ساد الأكادميي تقوم على الدعم 
اللغة  يف  بيييدورات  الطالبات  تزويد  وكذلك  للمتميزين،  والتحفيز  للمتعرثين  وامل�ساندة 

الإجنليزية بالتعاون مع اأق�سام اللغة الإجنليزية بكليات الفرع.

لقاًء  تقيم  بتهامة  للطالبات  الجامعة  مجتمع 
للتعريف باإلرشاد األكاديمي ومهامه

لتسريع عجلة التحول الرقمي
IT HUB تقنية المعلومات بالجامعة تطلق منصة

 Smart الذكية اجلييياميييعييية  تييفييعيييييل  يف  لييلييميي�ييسيياهييميية 
وامليييبيييادرات  الييرقييمييي  الييتييحييول  وحييييدة  KKU اأطلقت 
 IT من�سة املعلومات  لتقنية  العامة  بيييالإدارة  النوعية 
التقنية  اخلييرات  تبادل  يتم من خالها  HUB التي 
بيييتيييوفييير ميي�ييسيياحيية جليييميييع الأفيييييكيييييار واإييييييجييييياد احليييليييول 
با�ستخدام التقنيات احلديثة وتوظيفها يف التغلب على 

التحديات املختلفة. 
وتييهييدف املن�سة »كييمييا اأو�ييسييح امليي�ييسييرف الييعييام على 
حممد  الييدكييتييور  املييعييلييومييات  لييتييقيينييييية  الييعيياميية  الإدارة 
بيين �ييسييالييح اليي�ييسييقيير« اإليييى رفيييع كييفيياءة الييعييمييل وت�سريع 
للتحديات  واحلييلييول  الأفييكييار  بتبني  الرقمي  التحول 
اإلى منتجات ومناذج قابلة للتفعيل  القائمة وحتويلها 
وحلول  خييدمييات  تطبيق  وكييذلييك  التقنية،  با�ستخدام 
امل�ستفيد  ر�ييسييا  زييييادة  اإليييى  بييالإ�ييسييافيية  مبتكرة،  رقمية 
وميي�ييسيياهييمييتييه يف البيييتيييكيييار الييتييقيينييي ميييع تيي�ييسييريييع حتييول 
النا�سئة  التقنيات  تطبق  ذكييييية  جامعة  اإليييى  اجلامعة 
املنتجات  جييودة  وحت�سني  اجلامعة  بيئة  يف  واحلديثة 

واخلدمات الإلكرتونية والتقنية باجلامعة.
التحديات  ميين  جمييمييوعيية  بييطييرح  املن�سة  وبييييداأت 
يهدف  الييذي  الإلييكييرتوين  التوا�سل  متثلت يف حتييدي 
بني  التوا�سل  عملية  لت�سريع  مبتكرة  طييرق  خلق  اإلييى 
اخلييدمييات  جيييودة  حت�سني  اجلامعة، وحتدي  من�سوبي 
خدمتي myKKU و mySITE حتتاجان  اإن  حيث 
اإليييييى الييعييمييل عييلييى حتيي�ييسييني جيييودتيييهيييا، وكيييذليييك حتييدي 
الت�سويق الرقمي الذي يهدف اإلى اإبراز �سجل اجلامعة 
الييعييريييق واحليييافيييل بييييالإجنييييازات عييلييى ميييواقيييع الييويييب 
املييخييتييلييفيية، وحتييييدي الييبيييييئيية اجلييامييعييييية الييييذي يتطلب 
الإعاقة،  لييذوي  منا�سبة  بيئة  خلق  يف  التقنية  تطويع 
حيث �سيتم طرح التحديات عر املن�سة ب�سكل م�ستمر. 

تبداأ  خمتلفة  مراحل  عييدة  من  التحدي  ويتكون 
املبدئية  احلييلييول  وتييقييدمي  التحديات  عر�س  مبرحلة 
لها خال 30 اإلى 45 يوًما من خال املن�سة، ثم مرحلة 
 3 ملييدة  الأويل  النموذج  لبناء  والرت�سيح  احلييلييول  فييرز 
اأيام ح�سورية، يليها مرحلة تقدمي العرو�س واختيار 

امل�ساريع الفائزة، واأخًرا مرحلة تطبيق احلل وتنفيذه 
من الفريق التقني بتقنية املعلومات.

ومن التقنيات املقرتحة للحلول ا�ستخدام البيانات 
وتطبيقات  ال�سطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  وحتليلها، 
والتطبيقات  والفيييرتا�يييسيييي،  املييعييزز  واليييواقيييع  الأليييعييياب 
والأجيييييهيييييزة اليييذكييييييية، وتييطييبيييييقييات اإنييييرتنييييت الأ�يييسييييييياء، 
والطباعة  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  وا�ستخدامات 
ك  الت�سالت  يف  احلديثة  والتقنيات  الأبييعيياد،  ثاثية 
G5 واحلو�سبة ال�سحابية، والأمن ال�سيراين، والتعلم 

الإلكرتوين واملن�سات التقنية وتطبيقاتها.
وي�������ش���رط ل���ل���ت���ق���دمي اأن ت���ك���ون ال���ف���ك���رة خم���ت
ملقرت ا ت  لتقنيا ا ى  حد باإ للتنفيذ  بلة  قا و ة  �سر
حييية، واأن ييييكيييون احليييل ميييبيييتيييكيييًرا ويييي�يييسيييميييل كيييافييية مييير

ف لأ ة  ئز جا منح  �سيتم  و  ، لفني ا لتطبيق  ا حل  -ا
بعدها  و�سيتم  �سل فكرة حتتوي على حلول مبتكرة، 
الييعييمييل عييلييى تيينييفيييييذ اليييفيييكيييرة مييين قييبييل فيييرييييق تقنية 

املعلومات املخت�س يف كل جانب.

نفذت عمادة �سوؤون الطاب باجلامعة خال الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1441هي، اأكرث من 270 
فعالية وبرناجًما، و�سملت هذه الرامج عدًدا من الفعاليات الكرى منها ا�ستقبال الطاب امل�ستجدين يف بداية 
العام اجلامعي، والحتفال باليوم الوطني الي 89، وكذلك الأوملبياد الثقايف ال�ساد�س، كذلك اأ�سرفت الوكالة على 

ا، و20 من اأندية الكليات. 273 برناجًما مقدًما من الأندية الطابية، واملتمثلة يف 15 نادًيا مركزيًّ
مدير  معايل  قناعي  يحيى  الدكتور  والجتماعية  الثقافية  لاأن�سطة  الطاب  �سوؤون  عمادة  وكيل  و�سكر 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي على دعمه وت�سجيعه وحتفيزه للرامج والأن�سطة املقامة خال الف�سل 
ا ل�سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور �سعد  اأي�سً الدرا�سي الأول، مقدًما �سكره 
بن دعجم، وعميد �سوؤون الطاب الدكتور عبداهلل اآل ع�سيد على دعمهم ومتابعتهم وحر�سهم على اإقامة برامج 
وفعاليات ثقافية وجمتمعية متنوعة ت�سب يف خدمة الطاب والطالبات وتهدف اإلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم.
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حوار

محمد ابراهيم

حظيت كلية العلوم والآداب مبحافظة 
حمييايييل كييغييرهييا ميين كييليييييات اجلامعة 
واملتوا�سل حتى حتقق  الكبر  بالدعم 
لها النتقال يف مبنى حديث يليق بها 

كمنر علمي واأكادميي مميز.
وييييحيييتيييوي املييبيينييى عييلييى اليييعيييدييييد من 
اليييقييياعيييات، وامليييعييياميييل، وامليييكييياتيييب الإداريييييييية 
التعليمية  العملية  تقدم  يف  �ست�سهم  التي 
وتنعك�س على اأبناء هذه الكلية  الأمر الذي 

�سيمكنهم من التقدم والبناء.
بيي�ييسييعييادة عميد  األيييتيييقيييت  »اأفيييييييياق«   
ال  بيين علي  اإبييراهيييييم  الييدكييتييور  الكلية 
قايد ع�سري لي�سلط ال�سوء على هذه 

الكلية من خال احلوار التايل:

حدثنا عن مراحل الكلية ؟
اإحييدى  هييي  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية 
كليات فرع جامعة امللك خالد بتهامة، وقد 
بداأت الدرا�سة يف �سطر الطاب بها تقريًبا 
مبنى  يف    1430/1429 اجلييامييعييي  الييعييام  يف 
التعديات فيه  اإجييراء بع�س  م�ستاأجر، مت 

عميد كلية محايل:
مباني الكلية الجديدة ستكون رافدا مهما للتنمية

ابراهيم ال قايد
عميد كلية محايل

ليتنا�سب مع العملية الأكادميية.
اآنيييذاك بثاثة   وقييد بييداأت الكلية 
اأقيي�ييسييام، وعييمييلييت اجلييامييعيية ميين خييال 
ال�سابقة  الييفييرتات  املييعييايل يف  اأ�ييسييحيياب 
ا ي�سم  مييقييرًّ ليكون  مييوقييع  اإيييجيياد  على 
كليات حمايل ع�سر الأربع وهي : كلية 
العلوم  كلية  )بيينييني(  والآداب  الييعييلييوم 
بنات( وذلك قبل قرار دمج   ( والآداب 
الكليتني ، وكلية العلوم الطبية )بنات( 

وكلية املجتمع )بنني(.
وقييييد وقييييع الخيييتيييييييار عييلييى مييوقييع 
يييتييو�ييسييط فييييروع تييهيياميية؛ ليييييكييون نييييواًة 
كافة  تخدم  م�ستقبلية  جامعية  ملدينة 
املييحييافييظييات الييتييهييامييييية، وييييقيييع �ييسييمييال 
حمافظة حمايل على الطريق الدويل 

�سمن احلدود الإدارية ملحافظة بارق.
ييع  وميييع ازديييييياد اأعيييييداد اليييطييياب، وتييو�ييسنّ
الكلية من خال افتتاح اأق�سام جديدة حيث 
ق�سًما   11 ال�سطرين  يف  الكلية  اأق�سام  بلغت 
يية لييانييتييقييال ملبنى  ، اأ�ييسييبييحييت احليياجيية مييلييحنّ
اأ، يلبي الحتياجات الأكادميية،  حكومي مهينّ

ع لأعداد الطلبة املتزايد. ويت�سنّ
وقييييد انييتييهييى مييبيينييى كييلييييية الييعييلييوم 
خم�س  قييبييل  الييطييالييبييات  �سطر  والآداب 
�سنوات تقريبا، وانتقلن اإليه، ويف مطلع 
الييفيي�ييسييل اليييثييياين مييين اليييعيييام اجلييامييعييي 
1441هي مت النتهاء من �سطر الطاب 

الذي نحن ب�سدد احلديث عنه.
اليييعيييليييوم  يييييحييييوي مييييقيييير كيييلييييييية  و 
 ) الييطيياب  �سطر   ( اجلييديييد  والآداب 
وي�سم  الإداري،  املبنى  التالية:  املباين 
الوكاء  ومكاتب  الكلية،  عميد  مكتب 
الإدارة،  وميييديييير  الأقييي�يييسيييام  وروؤ�ييييسيييياء   ،
وهناك  الإداريييييني،  املوظفني  ومكاتب 
 ،A – B الدرا�سينّة:  للقاعات  مبنيان 
12 معمل  وعييدد  درا�سينّة،  قاعة   48 بها 
للمعامل  مبنى  وهيينيياك  اآيل،  حييا�ييسييب 
ييي�ييسييم 14 مييعييمييًا لأقييي�يييسيييام الييفيييييزييياء 
والييكيييييمييييياء والأحييييييياء، بييالإ�ييسييافيية اإلييى 
وبييه م�سرح  امليي�ييسييانييدة  مبنى اخلييدمييات 
يييييقييييرب ميييين 400 ميييقيييعيييد ،  ملييييا  يييتيي�ييسييع 
، ومكتبة  لييلييطيياب  كييبييرة  وكييافييتييريييا 
الكلية . كما ي�سم مقر الكلية م�سجًدا 

كبًر ا يتو�سط املباين.

ما هو انعكاس هذا االنتقال 
على الكلية وأعضائها؟

كييييانييييت اليييكيييلييييييية تييينيييتيييظييير هييييييذا املييبيينييى 
ازدييييياد  ب�سبب  ، وذلييييك  اليي�ييسيير  بييفييارغ 
عيييدد الييطيياب،والأقيي�ييسييام الأكييادميييييية، 
يية  الأمييييييير الييييييذي جيييعيييل احليييياجيييية مييلييحنّ
لانتقال ملبنى حكومي يلبي الرغبات 
والحييتييييياجييات الأكييادميييييية . علًما بيياأننّ 
املييبيياين امليي�ييسييتيياأجييرة  الييتييي ل تخلو من 

عدد من امل�سكات.

 كيف لمستم الفرحة في 
عيون أهالي المنطقة عند 

االفتتاح ؟
يييعييود  وطييينيييي  ميينييجييز  اأي  اأن  �ييسييك  ل 
بييالييفييرح والييي�يييسيييرور عييلييى كيييافييية اأبييينييياء 
ا  اليييوطييين، حيييييث �ييسيييييكييون رافيييييًدا مهمًّ
للتنمية، والتعليم هو اأ�سا�س التنمية؛ 

لأنه يبني الإن�سان.
وهييييييذا املييينيييجيييز قييييد اأفيييييييرح اأبييينييياء 
�سيتعلم  حيث  التهامينّة؛  املحافظات 
من  اأة  مهينّ تعليمية  بيئة  يف  اأبيينيياوؤهييم 
كييافيية اجلييييوانييييب، وييي�ييسييتييوعييب اأعييييداد 
الطلبة املتزايد ول �سك ان فرحة هذه 
اأهييايل  على  اإيجابيا  �ستنعك�س  الكلية 
املنطقة و�ست�سهم يف قدرة الكلية على 
تقام  التي  الأن�سطة  كافة  يف  امل�ساركة 
يف املنطقة وقد مل�سنا الفرحة يف عيون 
الأهييييايل ميينييذو الييبييدء يف بيينيياء الكلية 
ال�سوؤال عما اجنز وموعد  من خال 
الفييتييتيياح لإميييانييهييم بيييان هيييذه املييبيياين 
�ستحقق للمنطقة مزيدا من التطور 

والتقدم يف املجال العلمي والبحثي.

يشتكي الجميع من الطريق 
المودي للكلية ماهي 
الخطوات العملية التي 

ستسهم في تأمين الطريق ؟
مييييعييييايل املييييدييييير وفييييقييييه اهلل قييييد عييقييد 
ييية يف  اجيييتيييمييياعيييات مييييع اجلييييهييييات امليييعييينيييينّ
العاقة  ذات  واجلهات  بييارق  حمافظة 
كيييياملييييرور والييييطييييرق والييبييلييدييية لتييخيياذ 
ال�سلبيات  لييتييايف  امليينييا�ييسييبيية  الييتييدابيير 
واملخاطر التي قد تطراأ ب�سبب ازدحام 

دورات  عييمييل  �سمنها  ومييين  الييطييريييق، 
يية، ولييوحييات اإر�ييسييادييية وغييرهييا من  ذكييينّ
اليييتيييدابييير اليييتيييي �ييسييتيي�ييسييميين اليي�ييسيياميية  

للجميع  باإذن اهلل.

 ما مدى تعاون الجهات 
الحكومية األخرى مع 

الجامعة في استكمال مباني 
المدينة الجامعية؟

يف احلقيقة اأن كافة اجلهات احلكومينّة 
كانت تبدي كامل ال�ستعداد والتجاوب 
مييع اجلييامييعيية، يف كييل مييا يطلب منها، 

فلهم منا جزيل ال�سكر والمتنان، وما 
لأبناء  خييدمييًة  اإل  الوطني  املنجز  هييذا 
التهامينّة  املييحييافييظييات  هييذه  الييوطيين يف 
واجليييميييييييع ييي�ييسييتيي�ييسييعيير  ذليييييك و�يييسيييوف 
تييتييوا�ييسييل اجلييهييود مييع جميع الييدوائيير 
احلييكييوميييييةوالييتييي اأبيييييدت ا�ييسييتييعييدادهييا 
ال�سعوبات  كييافيية  تييذليييييل  عييلييى  للعمل 
اليييييتيييييي قيييييد تييييعييييرت�ييييس هيييييييذه امليييديييينييية 

اجلامعية النا�سئة.
كلمة توجهها لطالب كلية 

العلوم واآلداب ؟
وعييي  عييلييى  احلييمييد  الكلية وهلل  طييياب 

كييامييل مبييا قيييدم لييهييم ميين قييبييل الييدوليية 
ايدها اهلل ،ومع هذه املباين �سيزدادون 
اإ�يييييسيييييرارا عيييليييى اجليييييد والجييييتييييهيييياد يف 
�سينعك�س  اليييذي  الييدرا�ييسييي  حت�سيلهم 
ان  واأود   ، ميينييطييقييتييهييم  عييلييى  اإيييجييابيييييا 
بيييان هيييذه الكلية هييي ملك  اأقييييول لييهييم 
خيييا�يييس لييلييجييميييييع وييييجيييب املييحييافييظيية 
كافة  من  الق�سوى  وال�ستفادة  عليها 
الإميييكيييانيييات فيييييهييا كييمييا او�ييسيييييهييم بييان 
يكونون قدوة لوطنهم الذي قدم لهم 
كل �سيء وان يحافظون على مكت�سبات 

هذا الوطن.

العدد 256  |  15 جمادى اآلخرة 1441  |  9 فبراير 2020



متابعات

منسوبو فرع تهامة وكلية العلوم واآلداب: الكلية منجز وطني جديد
محمد إبراهيم

مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  طاب  عا�س 
بيييدايييية الييفيي�ييسييل اليييثييياين لييلييعييام اجلييامييعييي 
احليييايل فييرحيية النييتييقييال للمبنى اجلييديييد 
لكليتهم، والتي تعد مبثابة مدينة جامعية 
ميي�ييسييغييرة حتييييوي كيييافييية الييتييجييهيييييزات الييتييي 
وبييهييذه  والييتييقييدم،  اليينييجيياح  عييلييى  ت�ساعدهم 
املنا�سبة عر عدد من من�سوبي الكلية عن 
�ساأنه  ميين  اليييذي  النييتييقييال  بييهييذا  �سعادتهم 

الرقي بالعملية التعليمية.

منجز وطني
اجلامعة  فييرع  على  امل�سرف  بني  حيث   
بيييتيييهيييامييية اليييييدكيييييتيييييور  احييييمييييد عييياطيييف 
اليي�ييسييهييري اأن ميي�ييسييروع كييلييييية الييعييلييوم و 
الآداب للطاب يج�سد اإحدى املنجزات 
تيييوؤكيييد حيير�ييس اململكة  الييتييي  الييوطيينييييية 
وقادتها على اأن ي�سل التعليم اجلامعي 
لييكييافيية �ييسيير ميين هيييذا الييوطيين املعطاء 
مهمة  اإ�سافة  امل�سروع  هذا  ميثل  حيث 
مليينييجييزات جييامييعيية املييلييك خييالييد لييتييكييون 
هذه الكلية منارة ت�سع بالعلم واملعرفة 
خمتلف  من  التهامي  املجتمع  لطاب 

حمافظات تهامة ع�سر.
وقييييال »كيييل اليي�ييسييكيير والييتييقييدييير ملعايل 
مدير اجلامعة لدعمه، ومتابعته امل�ستمرة 
حتى حتقق هذا املنجز ليوفر بيئة اأكادميية 
منا�سبة للتعلم مبا يحقق اأف�سل املخرجات 

باإذن اهلل تعالى«.

منارة للعلم
والت�سجيل  الييقييبييول  وكيييييل  تييوجييه  بيييييدوره 
بفرع تهامة الدكتور احمد ح�سن ال عامر  
دعمه  على  اجلامعة   مدير  ملعايل  بال�سكر 
وتييوجيييييهيياتييه لإجنيييياز هيييذا امليي�ييسييروع، وقييال 
»اليي�ييسييكيير اييي�ييسيياً مييو�ييسييول ليي�ييسييعييادة امل�سرف 
اليييعيييام عييلييى فييييرع اجلييياميييعييية بييتييهيياميية على 
جهوده ومتابعته امل�ستمرة جلميع خطوات 

هذا املنجز الهام«.
التعليمي  اليي�ييسييرح  هيييذا  اأن  بييني  كييمييا 
�ييسيييييكييون بييييياإذن اهلل مييينيييارًة لييلييعييلييم وخييدميية 
اهلل  ن�سكر  واأخييييراً  »اأوًل  واأردف  الييوطيين، 
خادم  بقيادة  الر�سيدة  حكومتنا  ن�سكر  ثم 
عبد  بيين  �سلمان  امللك  ال�سرفني  احلييرمييني 
الأمييييني  عيييهيييده   �ييسييعييود، وويل  اآل  الييعييزيييز 
عبدالعزيز  بيين  �سلمان  بيين  حممد  الأمييير 

يوليان  الييلييذان  اهلل-   -حفظهما  �سعود  اآل 
اهتماما بالغاً بالتعليم وتطويره يف جميع 

اأنحاء الوطن الغايل«.
واأ�يييسييياف »هييييذا امليينييجييز هيييو خييطييوه 
التعليم  لتطوير  قفزات  اهلل  بيياإذن  تليها 
يف تييهيياميية عيي�ييسيير الييتييي حتييتيي�ييسيين اأبيينيياء 
يف  اأ�ييسيياو�ييس  وجيينييود  ومبتكرين  مبدعني 

الدفاع عن الوطن الغايل«.

مواصفات حضارية
من جهته اأكد وكيل عمادة التطوير واجلودة 
بييفييرع اجلييامييعيية بتهامة الييدكييتييور احييمييد بن 
اليي�ييسييرح  هييييذا  وجيييييود  اأن  خييييره  اآل  حمييمييد 
العلمي يف هذا اجلزء الغايل علينا من بادنا 
احلبيبة جاء بف�سل من اهلل ثم  بف�سل ما 
ال�سريفني  احلييرمييني  خيييادم  حكومة  وفييرتييه 
وويل عييهييد الأميييييييني، ومبييتييابييعيية مييين اميير 
معايل  من  مبا�سر  وباإ�سراف  ع�سر  منطقة 
مدير اجلامعة، وحر�سه امل�ستمر على اجناز 
هذا ال�سرح العلمي الذي يوفر لطاب كلية 
الييفيير�ييس  مبييحييايييل  للبنني  والآداب  الييعييلييوم 
الييتييعييليييييمييييية امليييتيييعيييددة ويييتيييييح لييهييم ممييار�ييسيية 
اجلو  ويييوفيير  املختلفة  التعليمية  الأن�سطة 

العلمي املنا�سب لقدراتهم وتطلعاتهم.
وقييال »مت اعييداد هييذا ال�سرح العلمي 
والييذي  احل�سارية،  املوا�سفات  اأرقيييي  على 
يييعييد نييقييليية نييوعييييية يف الييعييمييل الكيييادمييييي، 
النموذجية  الدرا�سية  القاعات  حيث توجد 
واملييييعييييامييييل واملييييخييييتييييرات امليييجيييهيييزة بييياأحيييد 
اليييتيييجيييهيييييييزات احلييييديييييث والييييتييييي �ييسييتييمييكيين 
العملية  يف  النهماك  من  الطاب  اأبنائنا 
التعليمية ومبا ينعك�س باإذن اهلل تعالى على 

م�ستوياتهم العلمية والأكادميية«.

مستقبل مشرق
للدرا�سات  الكلية  وكيل  اأو�ييسييح  بييدوره 
الييعييليييييا واليييبيييحيييث الييعييلييمييي اليييدكيييتيييور 
عييبييداهلل يييحيييييى اليييزهيييراين اأنييييه بييداييية 
الييعييام  لييهييذا  الييثيياين  الييدرا�ييسييي  الف�سل 
والآداب  العلوم  كلية  اأ�سرقت  اجلامعي 
مبيييحييياييييل عييي�يييسييير مبيييقيييرهيييا اجليييدييييد 
تييياألأت  حيييييث  الييطيياب،  �سطر  لق�سم 
اجلميلة  مبمراتها  اجلييديييدة  مبانيها 
تهامة،  جبال  بني  احلديثة  ومعاملها 
امل�ستقبل امل�سرق  لرت�سم لطالب العلم 
يف  �ساحلة  لبنة  ليكون  الزاهر،  والغد 
ولي�سارك يف حتقيق  الوطن،  بناء هذا 

روؤية 2030.حيث ت�سمنت الكلية املبنى 
القاعات، واخلدمات،  الإداري، ومباين 
اأحييدث  على  املجهزة  العلمية  واملعامل 
الت�ساميم، ومعامل للحا�سب الآيل مع 

وجود م�سجد للكلية.
وقال »�سوف يكون لهذه الكلية الدور 
العلم من  اإي�سال  يف  البالغ  والأثيير  الكبر 
الكلية  طيياب  اإلييى  املختلفة  حقوله  جميع 
هذا  قيمة  ومعرفة  احلييوار  مبادئ  وغر�س 

الوطن والدفاع عنه«.
واأ�يييييييسييييييياف »نيييييرفيييييع ملييييقييييام خيييييادم 
عييهييده  وويل  الييي�يييسيييرييييفيييني  احلييييرمييييني 
دعواتنا  وخال�س  �سكرنا  بالغ  الأميييني 
على هذا ال�سرح ال�سامخ الذي ي�سارك 
بيييييييدوره مييييع مييييا تيييقيييوم بييييه اجلييياميييعيييات 

ال�سعودية يف خدمة هذا الوطن«.

مشروع يتوافق
مع رؤية 2030

اليي�ييسييوؤون الداريييية  اأو�ييسييح مدير  ميين جانبه 
واملييالييييية بييفييرع اجلييامييعيية بييتييهيياميية عييلييي بن 
اأنييييه يف اإطيييييار حيير�ييس  عيييبيييداهلل اآل الييغييبيي�ييسييه 
حييكييومييتيينييا اليير�ييسيييييدة عييلييى تيينييمييييية الإنيي�ييسييان 
ع�سر  تييهيياميية  ابيينيياء  نييحيين  ت�سرفنا  واملييكييان 
املبنى  اليييى  والآداب  الييعييلييوم  كييلييييية  بييانييتييقييال 

اجليييدييييدة مبييتييابييعيية كييرمييية ميين �سمو اميير 
منطقة ع�سر �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بيين  طييال  بيين  تييركييي 
وبحر�س من معايل مدير اجلامعة  الأ�ستاذ 

الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي.
اأهمية يف نهو�س  وملا للتعليم من 
الأمم ياأتي هذا امل�سروع �سمن �سل�سلة 
مييين املييي�يييسيييارع اليييتيييي تيي�ييسييتييهييدف تييوفيير 
وتوافقاً  ال�سحيحة  التعليمية  البيئة 
مع روؤية 2030 .وقال »هنيئاً لكم ابناء 
التعليمي  اليي�ييسييرح  هيييذا  عييلييى  امليينييطييقيية 
اليي�ييسييامييخ وهيينيييييئيياً لييكييل اليي�ييسييعييب بييهييذه 

القيادة الر�سيدة«.

منجز وطني
بييييييدوره بيييني ميي�ييسيياعييد املييي�يييسيييرف الييعييام 
تهامه  بفرع  واملالية  الدارييية  لل�سوؤون 
اأن  الييزيييداين  اأحييمييد  بيين  املهند�س فهد 
املنجز  هيييذا  بتحقيق  يييفييخيير  اجلييميييييع 
�سل�سلة  اإلييييى  ييي�ييسيياف  الييييذي  الييوطيينييي 
الجنييييييازات الييوطيينييييية لييوطيينيينييا الييغييايل 
على وجه العموم، وجلامعتنا العريقة 
)جامعة امللك خالد( ممثلة باإدارة فرع 
انتقال  تهامه على وجه اخل�سو�س يف 
الطاب  �سطر  ييي  والآداب  العلوم  كلية 

للمبنى اجلديد بتهامه.
وقييييييييال »�يييسيييييييكيييون لييييهييييذا امليينييجييز 
العمل  دعييم  بييياإذن اهلل يف  البالغ  الثييير 
الداري والأكييادميييي بالكلية، وذلييك ملا 
يييوفييره املييبيينييى اجلييديييد ميين جتهيزات 
اأكييادميييي مريح  وجييو  فريدة  واإمكانات 
الداري  والييييكييييادر  اليييطييياب،  لأبيينييائيينييا 
بيييييئيية مثالية  ميييع خييلييق  والكييييادميييييي، 
تييينيييا�يييسيييب احيييتييييييياجييياتيييهيييم ميييين قييياعيييات 
درا�ييييسييييييييية،ومييييعييييامييييل جمييييهييييزة بييياأعيييليييى 
مدعمة  مكتملة  ومييرافييق  املييوا�ييسييفييات 
�ست�سهم  والأمييييين  اليي�ييسيياميية  بييو�ييسييائييل 
التح�سيل  زيييادة  اهلل يف  بيياإذن  جميعها 
الييعييلييمييي لأبييينيييائييينيييا الييييطيييياب وتيييطيييور 

قدراتهم دون معوقات«.
اأتييقييدم باأ�سمى  واأ�ييسيياف »خييتيياميياً، 
ملييعييايل مدير  والييعييرفييان  ال�سكر  اآييييات 
اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بن 
رجييييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي عييلييى مييتييابييعييتييه 
ودعيييميييه امليي�ييسييتييمييرييين واليييييذي كييييان له 
الييدور الكيير يف هذه النقلة النوعية 
للكلية على م�ستوى املنطقة، وكذلك 
اأ�يييسيييكييير كيييل مييين وقييف  ليييفييوتيينييي اأن 
ال�سكر  كييل  منا  فله  املنجز  هييذا  خلف 

والتقدير«.

ركن من أركان العملية 
التعليمية

مييين جييهييتييه اأكييييد مييدييير الييعيياقييات الييعيياميية 
الأ�ستاذ  بتهامة  اجلامعة  بييفييرع  والإعييييام 
فيه    يتلقى  الييذي  املييكييان  اأن  ال�سهري   علي 
اأركييييان  مييين  ركييين  يييعييتيير  الييطييالييب تعليمه 
اأولت حكومتنا  ولذلك  التعليمية،  العملية 
اليير�ييسيييييدة بييقيييييادة �ييسيييييدي خيييادم احلييرمييني 
ال  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
اهتماماً  اجلانب  هييذا  اهلل-  -حفظه  �سعود 
ولقد  ملمو�سة،  جنيياحييات  وحييقييقييت  كييبييراً 
هذا  ميين  ن�سيب  ع�سر  تهامة  لأبيينيياء  كييان 
الهتمام حني �سدرت موافقة معايل مدير 
والآداب  العلوم  كلية  اإن�ساء  على  اجلامعة 
للتعليم  ونيييييواة  ميينييطييلييقيياً  لييتييكييون  بييتييهيياميية 

الأكادميي بحلته اجلديدة.
واأ�ييسيياف »لييقييد اأ�ييسييرف فييرع اجلامعة 
بييتييهيياميية عييلييى خيييطيييوات بيينيياء هيييذا اليي�ييسييرح 
�سيمكن  العام، حيث  هذا  افتتاحه  حتى مت 
اأعييمييالييهييم واأوقيياتييهييم  الييطيياب ميين تنظيم 
وحتييقيييييق ال�ييسييتييفييادة  امليييرجيييوة مييين خييال 
جميييميييوعييية ميييين اخليييييدميييييات الييييتييييي تييفييخيير 
يف  اخلييدميية  تقدم  التي  اجلييهييات  بتقدميها 
لييكييل ميين �ييسيياهييم بجهد،مع  الييفييرع ، �ييسييكييراً 
متنياتنا لأبنائنا بتعليم متميز يليق بهم«.
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قضية

غياب األماكن المخصصة لالستذكار معاناة ضحيتها الطالبات

درة الحمادي

تيييتيييزاييييد حييياجييية اليييطييياليييبيييات اإلييييييى اأمييياكييين 
خم�س�سة لا�ستذكار مع ق�ساءهن الكثر 
الأوقييييييات داخييييل اجلييامييعيية، خ�سو�سا  ميين 
لهن  توفر  ل  كلياتهن  داخييل  املكتبات  واأن 
الييبيييييئيية امليينييا�ييسييبيية لييا�ييسييتييذكييار، حيييييث اإنييهييا 
فييقييط،  للمطالعة  والبحث  خميي�ييسيي�ييسيية 
ومينع ال�ستذكار داخلها بح�سب م�سرفات 
الرغم  على  والآداب،  العلوم  كلية  مكتبة 
م�سموحا  كييان  باملكتبة  ال�ستذكار  اأن  ميين 
العام  بييداييية  اأنييه منذ  اإل  عييام ون�سف  قبل 
النظام،  تغير  مت   1440/1439 اجلامعي 
ال�ستذكار  منع  اإلييى  ت�سر  لفتة  وو�سعت 
لكلية  التابعة  والييبييحييث  املطالعة  مبكتبة 

العلوم والآداب باأبها.
ومييييييييييييييييييين خيييييييييييييييييييال ا�يييييييسيييييييتيييييييبيييييييييييييييان 
الطالبات  حاجة  ن�سرته  »اآفاق«  ات�سحت 
لييا�ييسييتييذكييار،  خم�س�سة  لأمييياكييين  الييكييبييرة 
وطيييالييين بييحييل هييييذه الإ�ييسييكييالييييية يف اأقييييرب 
وقت، مع احلر�س على تهيئة املكان ليكون 

خم�س�س لا�ستذكار.

أماكن مخصصة
وكيي�ييسييفييت الييطييالييبيية �ييسييميير الييعيي�ييسييري 
ميين كييلييييية الييرتبييييية بيييياأن هيينيياك حاجة 
املخ�س�سة  والأميياكيين  للمكتبات  ما�سة 
لا�ستذكار، موؤكدة اأن احلرم اجلامعي 
ال�ستذكار،  الرتكيز يف  ي�ساعد على  ل 
كما اأنه مينع اجللو�س يف القاعات اأثناء 

خلوها من املحا�سرات.
مييين جييانييبييهييا ذكيييييرت الييطييالييبيية 
اهتمام  اأنييه ل يوجد  مييرام حما�سر 
مبييي�يييسييياألييية الييييييييياأميييياكيييين املييخيي�ييسيي�ييسيية 
اأنه  مبينة  الكليات،  يف  لا�ستذكار 
املبنى  دخييول  من  مينعن  الطالبات 

اإذا مل يكن لديهن حما�سرات.

حنان الحمد:
المكتبات تساعد الطالب على 

التعلم الذاتي
وكيي�ييسييفييت ميي�ييسييتيي�ييسييارة اجلييييييودة والييتييميييييز 
املييوؤ�ييسيي�ييسييي الأ�يييسيييتييياذة حييينيييان احليييميييد اأن 
للمكتبات الأثر الكبر يف توفر امل�سادر 
الازمة لتنمية مهارات الطاب البحثية 

طالبنا

وم�ساعدتهم على التعلم الذاتي واخلروج 
من دائرة اأو�سع من املعرفة التي اكت�سبها 
دور  اأن  مو�سحة  اليي�ييسييف،  اأو  الييقيياعيية  يف 
من  كثر  يف  اجلامعية  املييدن  يف  املكتبات 
جمرد  يييكييون  اأن  انتقل  من  الييعييامل  دول 
مييكييان لييتييوفيير ميي�ييسييادر املييعييرفيية اإلييييى اأن 
يييتييجييهييزوا  لييلييطيياب لأن  ييي�ييسييبييح مييييياذا 
لا�ستذكار �سواء لاختبارات اأو ليح�سر 

الطاب اأنف�سهم لدرو�س القادمة.
وقييييياليييييت: »تييييوفيييير امليييكيييتيييبيييات اأجييييييواء 
وغييرف  املنا�سب  والأثييياث  بالهدوء  تتمثل 
اجتماعات متكن الطاب من النقا�س، كما 
الطاب  يتمكن  التي  امل�سادر  توفر  اأنييهييا 
يتنا�سب  مبييا  مبا�سرة  اإليها  الييرجييوع  ميين 
الت�ساوؤلت  وهذا  اأو  الييبييحييث  حييداثيية  مييع 
ييي�ييسيياعييدهييم عييلييى الييتييثييبييت مييين املييعييلييومييات 
ما  اأو �سياع  وتر�سيخها و جتنبهم فقدان 
ولعل  ي�ستذكرونه،  اأو  عنه  يبحثون  كانوا 
ميين اأهيييم اأهييييداف املييكييتييبييات اجلييامييعييييية هو 
تهيئة املناخ املنا�سب داخل املكتبة للدرا�سة 
والييبييحييث وهيييذا جييزء ميين ر�ييسيياليية املكتبات 
اليييتيييي تييعييتيير مييوؤ�ييسيي�ييسييات عييلييمييييية ثييقييافييييية 
تربوية اجتماعية تهدف اإلى جمع م�سادر 

املعلومات وتنميتها بالطرق املختلفة«.
واأ�يييييسيييييافيييييت »لييييعييييل امليييكيييتيييبيييات عييلييى 
ال�سعيد العاملي �ساهمت يف ح�سول بع�س 
الأكادميي وهذا  العتماد  اجلامعات على 
عام  العربية  بييروت  مييا حييدث يف جامعة 
اأكادميي  اعتماد  على  2015 حيث ح�سلت 
من موؤ�س�سة العتماد الأكادميي الدولية 

الأملانية بف�سل مكتبتها«.

د . ياسر آل مدعث:
في  الكتب  مــن  الطالب  ــرب  ق
من  جوا  يوفر  الجامعة  مكتبة 

العزلة اإليجابية.
الأدب والنقد  اأ�ستاذ  اأكد  من جانبه 
املجتمع  خييدميية  عييمييادة  ووكيييييل  امل�ساعد، 
الييدكييتييور  بيياجلييامييعيية  امل�ستمر  والييتييعييليييييم 
اأهمية  ال�ستذكار،  على  مدعث  اآل  يا�سر 
يف  الكتب  ميين  الطالب  قييرب  اأن  معترا 
العزلة  ميين  يييوفيير جييوا  مكتبة اجلييامييعيية 
الإيجابية والتفرغ الذي قد ل يجده يف 
وما  املكتبات  لطبيعة  وذلييك  اآخيير،  مكان 
تتميز بييه ميين هييدوء اأجييواءهييا، مييا مينح 

الطالب �سفاء الذهن وح�سور القلب يف 
عملية ال�ستذكار.

إيناس آل كدم:
لالستذكار  محفزة  بيئة  وجود 

ينعكس  بالنفع على الطلبة
الإعيييام  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  اأكيييدت 
كدم  على  اآل  اإييينييا�ييس  الأ�يييسيييتييياذة  والتييي�يييسيييال 
اأمييياكييين خميي�ييسيي�ييسييه للطلبة  �يييسيييرورة وجيييييود 
واجلييييياميييييعيييييات  امليييييييدار�يييييييس  واليييييطييييياليييييبيييييات يف 
ببيئة  يوفر  وجودها  اأن  لا�ستذكار،  معترة 
متكاملة حمفزة تعود بالنفع والفائدة ينعك�س 

اأثرها على الطلبة يف التح�سيل العلمي.
البيئة  وجييود  يتعذر  »قييد  واأ�سافت 
املنا�سبة للطالب يف املنزل نظرا لظروف 
اأو  اجييتييميياعييييية  تييبييعييات  اأو  امليي�ييسييافيية  بييعييد 
الطالب  بييني  حتييول  مييادييية  اأو  �سخ�سية 
وا�ييسييتييذكييار اليييدرو�يييس يف املييينيييزل، لييذلييك 
يييجييب عييلييى كيييل اجليييهيييات الييتييعييليييييمييييية يف 
املدار�س واجلامعات توفر املكان املنا�سب 
ال�ستذكار  م�ستلزمات  وجميع  للطالب 
والطباعة وحل الواجبات واملناق�سة فيما 

بينهم لا�ستفادة املثمرة يف بيئة تعليميه 
حمفزة متكاملة«.

د. حامد الشمراني:
االستذكار بعد تلقي الدروس 

مباشرة يرسخ المعلومات لدى 
المتعلم

الإدارة  يف  املييي�يييسيييارك  الأ�يييسيييتييياذ  واأكييييييد 
اليييييرتبيييييويييييية واليييتيييخيييطيييييييط بييجييامييعيية 
اإن  ال�سمراين  حامد  الييدكييتييور  �سقراء 
لا�ستذكار بعد تلقي الدرو�س مبا�سرة 
تيير�ييسيييييخ  مييين  فيييييهييا  كبرة  ملا  اأهيييمييييييية 
م�ستوى  بييياأي  املتعلم  ليييدى  املييعييلييومييات 
ميييين ميي�ييسييتييويييات الييعييمييليييييات الييعييقييلييييية 
اأو  التطبيق  اأو  الفهم  اأو  التذكر  �سواًء 
مع  التقومي،  اأو  الرتكيب  اأو  التحليل 

اإمكانية البحث واملناق�سة.
لا�ستذكار  املنا�سب  »املكان  وقييال 
دور  ولهذا  اجلامعة  مبكتبة  يكون  قد 
كبر يف بناء �سخ�سية الطالب الدينية 
وامليييعيييرفييييييية واملييييهييييارييييية واليييوجيييدانييييييية 

والأخاقية والجتماعية«. 
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مازن الشهراني:
الكاميرا سالحي الذي انتشلته ثالث مرات من سلة النفايات

رنا جمال

الإذاعيية  الطالب مب�سار  ميتلك 
الإعييام  ق�سم  من  والتلفزيون 
والتييي�يييسيييال ميييييازن اليي�ييسييهييراين 
الفوتوغرايف،  الت�سوير  هواية 
وتيييييعيييييود بيييييدايييييية عيييياقييييتييييه مييع 
الي 18 عاما،  اإلييى عمر  الكامرا 
اأخيه  كييامييرا  ا�ستخدم  عندما 

التي مل يعد ي�ستخدمها.
مازن  يف  ا�ستخدمها  حيث 
واإم�ساء  للت�سلية  الأميير  بداية 
اليييوقيييت، ليييييعيير�ييس عييليييييه واليييده 
كم�سور  معه  يعمل  اأن  بعدها 
يف فيييرقييية لييلييرقيي�ييس اليي�ييسييعييبييي، 
بالت�سوير  قام  ذلييك، حيث  ومت 
يف اإحييييدى احلييفييات ثييم اأر�ييسييل 
اليييي�ييييسييييور لييييييوالييييييده لييييينييدهيي�ييس 
والحرتافية  بجمالها  اجلميع 

بها.
اللييتييحيياق  يف  كان  يرغب 
وجد  لكنه  الع�سكري،  بالعمل 
ق�سم  نييفيي�ييسييه لحيييقيييا طييالييبييا يف 
الإعييييييام والتييي�يييسيييال وميي�ييسييورا 
قناتي  يف  للمنطقة  اجلنوبية 
اإ�ييسييافيية  الييعييربييييية واإم بييي �ييسييي، 
�سمك  نيييادي  يف  الت�سوير  اإليييى 

وحمافظة خمي�س م�سيط.

تعلم التصوير
يييقييول مييييازن يف حييديييثييه اإلييييى »اآفييييياق«: 
الفن  �ييسييارع  املييييرات كنت  يف  اإحييييدى  يف 
امل�سورين  اأ�ييسييتييوديييوهييات  وراأييييت  باأبها 
التقطت  و  يل  �سديقا  اأحييدهييم  وكيييان 
منه  وانتظرت  جدا  له  �سورة  جميلة 
اإر�سالها يل، لكنه مل ير�سلها،  فجعلني 
نف�سي  تطوير  اإلييى  اأ�سعى  املوقف  ذلييك 

وتعلم الت�سوير.

دعم األب
تطوير  على  اأنه حري�س  مازن  وك�سف 
اأن  كيييميييا  اأكيييد  املييييونييييتيييياج،  ميييهييياراتيييه يف 
اإلى  نف�سه، م�سرا  اإلى  اأقرب  الرومو 
اأنه تلقى الدعم من والده الذي  دعمه 
مببلغ مايل كبر ليقتني كل ما يحتاج 
الت�سوير  يف  جمايل  معدات  من  اإليه 

واملونتاج.

صعوبات
وعن ال�سعوبات التي تواجهه كم�سور 
يييقييول»اليي�ييسييعييوبيية الأكيييييرث يف املييحييافييل 
اليير�ييسييمييييية، حيييييث يييعييتييرين الييبييعيي�ييس 
حمفل  كييل  وبيينييهيياييية  متطفل،  ميي�ييسييور 
يبحث النا�س عن ذلك امل�سور �ساحب 

ال�سور املبدعة«.

قناة العربية
قناة  اإلييى  ان�سمامه  عيين  مييازن  ويحكي 
يييوم  ذات  يقول:  راأيت  حيييييث  الييعييربييييية 
العربية لطلب م�سورين  لقناة  اإعييان 
لأر�سل طلبي  املنطقة اجلنوبية  لها يف 

مازن الشهراني

وكنت فاقدا لاأمل،  لكن بف�سل دعوات 
اأمي يل تلقيت ذلك الت�سال  الذي مت 
امليي�ييسييور  �ييسيياأ�ييسييبييح  فيه  اإباغي  باأين 
املنطقة  يف  الييعييربييييية  لييقيينيياة  اليير�ييسييمييي 
اجلنوبية،  وغمرين حينها الفرح وكان 
ملييعيياودة ممار�سة املجال  دافييعييا يل  ذلييك 
اأرم��ي  واإح��ب��اط جعلتني  خ�����ش��ارات  بعد 
بكامرتي يف �سلة النفايات ثاث مرات 
ومل اأكيييين اأعييلييم اأنييهييا �ييسيياحييي يف هييذه 

احلياه لنت�سلها مرة اأخرى.

التدريب الدولي
اأهم  التجارب  ميين  اأن  ميييازن  ويييوؤكييد 
جتربة  التدريب  هييي  خييا�ييسييهييا  الييتييي 
الييييييييييدويل لييييطيييياب قييي�يييسيييم الإعييييييييام 
والتيي�ييسييال يف بييريييطييانيييييا والييتييي قييام 
الييرحييات  اأبيييرز  بتوثيق  خالها  ميين 
الييطيياب،  الييهيياميية لفريق  واليييزييييارات 
خييو�ييس  اأنه  ي�سعى  اإلى  اإليييييى  لفيييتيييا 
عمله  خييال  من  التجارب  من  املزيد 
كم�سور  للمنطقة اجلنوبية يف قناتي 
العربية واإم بي �سي، اإ�سافة اإلى نادي 

�سمك وحمافظة خمي�س م�سيط.
واخييتييتييم حييديييثييه قييائييا: اأ�ييسييعييى 
اأكييون  واأن  الأف�سل  اإلييى تقدمي  دومييا 
اأحد اأ�سهر واأميز امل�سورين يف العامل 

باإذن اهلل.
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سارة آل سالم: 
أطمح النتشال أحزان الناس ومدهم باإليجابية 

عبر الكتابة

نادية الخثعمي

بني الكتب والكتابة وجدت الطالبة يف 
امل�ستوى اخلام�س بق�سم علوم احلا�سب 
بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة �سارة 
تعتر  حيث  نف�سها،   �سامل  اآل  مو�سى 
الكتابة هي حبها وماذها والعامل  اأن 
الذي ت�سكله كيفما تريد، وتطمح لأن 
تيي�ييسييتييخييدم الييكييتييابيية يف انييتيي�ييسييال اأحييييزان 

النا�س ومدهم بالإيجابية.
»اآفاق« حاورتها لتتعرف عليها اأكرث.

ــك مع  ــات ــداي ــت ب ــان كــيــف ك
الكتابة؟

موهبة  ولييكييل  ق�سة  مييوهييوب  لكل  اأول 
كييانييت منذ  بييداييياتييي  لييظييهييورهييا،  �سبب 
ُطلب  عندما  البتدائي  الثاين  ال�سف 
اإلقاء ق�سيدة عن الوطن فطلبت  مني 
من والدي جتهيز ق�سيدة يل،  عندها 
قييال يل واليييدي كييوين مميزة ل ت�سعي 
لييتييقييليييييد الآخيييييريييييين،  وميييين هيينييا بييييداأت 
بييالييبييحييث عييين املييوهييبيية الييتييي اأمييتييلييكييهييا،  
كيينييت اأحييييب اليييقيييراءة جيييدا فييييياأول كييتيياب 
اأهيييييييداين والييييييدي كييييان بيي�ييسييف اليييرابيييع 
»ق�س�س  بعنوان  جيدا  اأتييذكييره  لزلييت 
بال�سف  واأنا  قراءته  ت  واأمتمنّ الأنبياء« 
اليي�ييسيياد�ييس ابييتييدائييي عيينييدهييا بيييداأ عندي 
�سغف الييقييراءة وحييب الطييياع، ويف كل 
اأو كتاب كنُت اأمتنى لو  مرة اقراأ ق�سه 
الثانوية   بعدها يف  كتبها،  اأنييا من  اأنني 
كييتييبييت عييييدة قيي�ييسيي�ييس ليييراميييج ميينييوعيية 
عن  ق�سة  اأجييمييل  م�سابقة  يف  و�ييسيياركييت 
اليينييظييام وفيييزت بيياملييركييز الأول وميين ثَم 
بيدي  اأنييا  كتبتها  باإلقاء خطب  �ساركت 
وتدعيمها  الأمثلة  بع�س  اقتبا�س  مييع 
النبوية  والأحيياديييث  القراآنية  بييالآيييات 

ومتيزت بها وُخ�س�ست يل اإذاعة �سمعية 
األقيها   و  اأكتبها  اأنييا  خمتلفة  مبوا�سيع 
اأثناء ا�سرتاحة الفطور على الطالبات، 
وا�ستمرت م�ساركاتي بالكتابة وتطورها 
اإليييى مقالت  اإليييى خييواطيير  ميين ق�س�س 
وهلل احلمد،  ويف كل مرحلة اأجد دعم 
اأقييوى من والييدي ووالدتي ومن يهمه 
اأميييييري،  ولييكيين كيييان الييدعييم الأكيييير يل 
مقالت  عييدة  كتبت  عندما  باجلامعة  
كما  اآفيييياق،   �سحيفة  يف  بع�سها  وُن�سر 
ومن�سورات  وخييواطيير  موا�سيع  اأعيييددت 
خمتلفة بقلمي، و�ساركت يف عدة برامج 
ول  وبقلمي  باإلقائي  دورة  اآخييرهييا  كييان 

زلت اأطمح للمزيد.

ماذا تعني لك الكتابة؟
اليييكيييتيييابييية واليييتيييحيييدث عيينييهييا �ييسييعييب جيييدا 
فييبيياليينيي�ييسييبيية يل الييكييتييابيية تييعيينييي يل احُليييب 
وامليييييياذ،  هيييي عيييامل ييي�ييسييكييل كيييييفييمييا اأردت 
الكتب  مييع  والييتييعيياييي�ييس  العي�س  اأحيييب  اأنييييا، 
والكتابة،  اأجد نف�سي بينها،  اأحب الورق 
اأفكاري اأحامي  الأبي�س دائما، يحت�سن 

معتقداتي وخيايل واأحزاين بكل �سرور.

ما أول شيء كتبته، وما أقرب 
كتاباتك إلى قلبك؟

اأول �ييسيييء كييتييبييتييه كييانييت قيي�ييسيية وكيينييت 
اأبيييليييغ مييين الييعييميير اأربيييعييية عيي�ييسيير عييامييا،  
وموؤملة  �سعبة  اأحيييداث  بالق�سة  كتبت 
مرت  بها عائلتي مل ت�ستطيع مناكبي 
دفيييرتي،   ورق  حتملها  ولييكيين  حتملها 
بييييداأت انييطيياقييتييي ميينييهييا، بييعييدمييا نالت 
حويل  هييم  وميين  عائلتي  اإعييجيياب  على 
بدعمي  فييقييامييوا  م�ساعرهم  ولميي�ييسييت 
واإعيييطيييائيييي املييياحيييظيييات، ولييكيين اأحييبييهييا 
لقلبي هو مقال بعنوان )بعد كل ع�سرا 

ي�سرا( ُن�سر ب�سحيفة اأفاق وكان له اأثر 
قيييراأه وميين بعده  كبر علي وعلى ميين 

تندرج باقي كتاباتي.

نفسك  ترين  وأين  طموحك  ما 
بالمستقبل؟

الكتابة  موهبة  ا�ستخدم  اأن  طموحي 
وانت�سال  اليينييا�ييس  عييقييول  م�سافحة  يف 
اأحزانهم ومدهم بالإيجابية والطموح، 
على  اأراهيييا  التي  البت�سامة  تلك  اأحييب 
وجوه من يقراأ كلماتي واأي�سا اأن ُين�سر 
كتاب با�سمي واأراه على رفوف املكتبات،  
اأعييمييل على كتاب  اأنييا الآن  واحلييمييد هلل 
�ييسييييياميي�ييس م�ساعر  بييياأنيييه  واثيييقييية جيييدا 
�ساء  اإن  نف�سي  اأرى  اهلل،  بييياإذن  النا�س 
اهلل تعالى من الكاتبات املتميزات،  واأن 
بني  عليه  متعارف  ا�سم  ا�سمي  ي�سبح 
األ  طموحي  تعالى،   اهلل  بيياإذن  الُكتاب 
اأكف ول اأتوقف عن الطموح، طموحي 

األ اأ�سعى خلف التكرار.

في  ساهمت  التي  األمــور  ما 
ظهور موهبتك في الكاتبة؟

اأحيييب  فييياأنيييا  اليييييومييييية  املييييذكييييرات  اأول 
تييدوييين كييل �سيء يحدث مييعييي،  ولكن 
اأحييب  اليومية  الأحييييداث  بنف�س  لي�س 

التاعب بالكلمات.
ثيييانيييييييا اليييييقيييييراءة والطيييييييياع فييليين 

ت�سبح كاتب اإن مل تكن قارئ.
اأملك خيال  اأنا منذ �سغري  ثالثا 
وا�يييسيييع جييييدا واأحييييييب تيييدويييين خيييييايل، 
من  اأكيييون  اأن  يف  ال�سديد  حبي  واأي�سا 
كل  جمتمعي،  يف  املييوؤثييرة  ال�سخ�سيات 
هذه �ساهمت يف بناء �سخ�سيتي ككاتبة، 
اأن�سى  ول  للكتب  ال�سديد  حبي  اأي�سا 
واأبيييي  اأميييي  والأهييييم  الرئي�سي  ال�سبب 

اضطراب الشخصية 
االضطهاديه بالمرحلة 

الجامعية
بني  ال�سخ�سية  ا�سطرابات  انت�سار  معدلت  تزداد  املراهقة  مبرحلة 
و�سعوبة  املعا�سرة  احلياة  لوطاأة  نتيجة  ملحوظ؛  ب�سكل  املراهقني 
ا�سطراب  ال�سطرابات  هذه  ومن  متطلباتها،  كافة  مع  امل�سايرة 
ال�سده  ال�سخ�سية ال�سطهاديه لكونها تظهر بدرجات خمتلفة من 

مبرحلتي الطفولة واملراهقة.
املفرطة  باحل�سا�سية  تتميز  التي  ال�سخ�سية  باأنها:  وتعرف 
جتاه اأي ف�سل اأو موقف يف احلياة بحيث تتجه اأفكار ال�سخ�س نحو 
تغرات مبالغ فيها وتعتمد �سيغة ال�سطهاد والهانة والظلم لكل 
ما يحدث من وقائع اعتيادية؛ فيبدو الأهل والأ�سدقاء والنا�س 
على  معتدين  ظاملني  اأعداء  ورمبا  وكائدين،  متاآمرين  العاديون 
و�سارقني لطاقته  ل�سعادته  حياته، ومنكرين حلقوقه ومف�سدين 
النف�سية، وهذه ال�سكوك التي ت�سيطر على تفكره ومواقفه غالباً 

ما تكون اأوهاما.
وخ�سائ�سها  اأعرا�سها  النف�سي  الت�سخي�سي  الدليل  ويذكر 
دوافهم  وتاأويل  بالآخرين،  وال�سك  التام،  الثقة  انعدام  يف  املتمثلة 
نحو احلقد وال�سغينة واحل�سد؛ نتيجة حالة مرتبكه وم�سوهه من 
الأفكار التي يهيمن عليها اخلوف والتوتر والندفاع؛ التي توؤدي اإلى 
الفداء لاأ�سرة  واأنه �سحية وكب�س  تف�سر غر منطقي لاأحداث، 

واملجتمع للمواقف.
عمريه  خ�سائ�س  من  عليه  تنطوي  وما  ال�سباب  مرحله  وتعد 
قيميه  وثالثه  واقت�سادية،  اجتماعية  واأخرى  وتعليمية،  ونف�سيه 

اأخاقية وثقافية.
اأمام حتديات تزداد  اأو�ساطها  حيث جتد تلك املرحلة يف معظم 
التوافقية  والفتيات  ال�شباب  قدرات  وتختل  ال�شغوط،  حدة  فيها 

وال�سابة النف�سية.
باملرحلة  ال�سطراب  من  النوع  لهذا  عر�سه  يجعلهم  مما 
النف�سي  التوافق  عملية  يف  ال�سلبية  انعكا�ساتها  ولها  اجلامعية، 
واملهني ويف كافة نواحي احلياة، وجتعلهم  والأكادميي  والجتماعي 

عر�سه للكثر من الأمرا�س النف�سية وال�سطرابات ال�سلوكية.  

د. خديجه ال معدي
مركز االرشاد النفسي

فلول اهلل ثم هم ودعمهم وم�ساندتهم 
ملا ظهرت �سارة كما هي الآن.

ما رسالتك لمن يمتلكون موهبة 
الكتابة؟

ميييين ميييتييلييك ميييوهيييبييية اليييكيييتيييابييية ميييلييك 
لييغيية اأخييييييرى وفيييين اآخييييير لييلييتييعييامييل مع 
اليييينييييا�ييييس،  اأنيي�ييسييحييهييم بييالييعييمييل جيييييدا 
بيياآراء  يهتمون  واإل  موهبتهم  لتطوير 
�سخ�س   لييكييل  لأن  اليي�ييسييلييبييييية؛  اليينييا�ييس 
كما  اأي�سا،  به  اخلا�س  الإبداعي  ح�سه 
فلن  يييكييونييوا مطلعني  بييياأن  اأنيي�ييسييحييهييم 
قييارئ  تييكيين  مل  اإن  جيييييد  كيياتييب  ت�سبح 
متمكن، القراءة ثم القراءة جلمع اأكر 
اأن  اللغوية واأخييرا  قدر من احل�سيلة 
امل�ساهمة  يف  املييوهييبيية  هييذه  ي�ستعملون 

جلعل العامل اأف�سل.

ــار  ــك ــاألف ــن ب ــي ــأت ــــن ت ـــن أي م
للموضوعات التي تكتبين بها؟

اأول لكل كاتب اأو كاتبه اإلهامه اخلا�س 
به، ثانيا اأنا مبجرد اأن اأٌعطى عنوان اأو 
مو�سوع ابداأ الكتابة عنه فورا ولكن اأنا 
اأحب  الكتابة مبوا�سيع خيالية،   اأحب 

الندماج مع عاملي اخلا�س والكتابة.

بها  تختمين  التي  الكلمة  ما 
الحوار؟

فالكل  �سخ�س  كييل  داخيييل  املوهبة 
هناك  ولكن  به  يتميز  �سيء  لديه  منا 
يييفييهييمييوا ذلييك  اإليييى الآن مل  اأ�ييسييخييا�ييس 
�سخ�س مميييييز كن  كيين  يييهييتييمييوا،  اأو مل 
�سخ�سية موؤثرة،  كن �سخ�سية متتلك 
بييك يف  يقتدون  الآخييرييين  �سيء يجعل 
لن  حلم  اأو  طموح  لديه  وميين  اخليير، 

يتوقف يف ال�سعي خلفه.

إرشاد
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إعالن

للتواصل مع مدير الجامعة الستقبال المبادرات واالقتراحات
التطويرية والمالحظات من منسوبي الجامعة والمراجعين

عن طريق برنامج مباشر
او رسائل عن طريق الجوال او البريد االلكتروني

mubasher@kku.edu.sa - 0555832030
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سؤال االسبوع

جديد  دراسي  فصل  تبدأ  كيف 
بهمة متجددة؟

منى علي

بد  درا�سي ل  بداية كل ف�سل  مع 
والييطييالييبييات  اليييطييياب  ييييحيييدد  اأن 
اأهيييدافيييا وا�ييسييحيية يييركييزون عليها 
لتحقيق اأكر قدر من الإجنازات، 
الدرا�سي  الف�سل  هذا  بداية  ومع 
طيييرحييينيييا عيييليييى عيييييدد ميييين طييياب 
وطييالييبييات اجلييامييعيية  اليي�ييسييوؤال عن 
درا�سي جديد  بداية ف�سل  كيفية 

بهمة متجددة.

استعداد نفسي
يييييييرى طييييالييييب نيييظيييم امليييعيييليييوميييات 
ال�ييسييتييعييداد  اأن  عيي�ييسييري  حمييمييد 
اأهمية  يقل  ل  واملييعيينييوي  النف�سي 
عييين ال�ييسييتييعييداد املييييييادي،  مييوؤكييدا 
تييوفيير  عيييليييى  يييي�يييسييياعيييد  ذليييييك  اأن 
بكافة  الدرا�سة  احتياجات  اأف�سل 

اأنواعها.

البيئة الجامعية
اللغة  طالبة  اعترت  جانبها  من 
الإجنيييليييييييزيييية اأثييييير اليييروييييعيييي اأن 
البيئة اجلامعية ت�ساعد يف تنظيم 
اأن ذليييك يجعل  اليييوقيييت،  مييوؤكييدة 
لإجناز  تام  ا�ستعداد  على  الطلبة 
امليي�ييسيياريييع اليييدرا�يييسييييييية والييبييحييوث 

والواجبات يف وقتها دون تاأخر.

اتخاذ القرارات
الكيمياء   بييقيي�ييسييم  الييطييالييب  وقييييال 
عبداهلل الب�سري:  اتخاذ القرارات 
يف املييرحييليية اجلييامييعييييية قيييد تييكييون 
ممييتييعيية كييمييا قيييد تييتيي�ييسييميين بع�س 
اليي�ييسييلييبيييييات فييالييطييالييب اجلييامييعييي 
يييحيي�ييسيير وييييغيييادر وقيييت ميييا ييي�ييسيياء، 
مبيي�ييسييتييوى  تييييكييييون  اأن  وعييييليييييييييك 

امل�سوؤولية جتاه نف�سك واأ�سرتك.

أنشطة الجامعة
مييين جييانييبييهييا اعيييتيييرت الييطييالييبيية 
الأ�سمري  �سجى  الفيزياء  بق�سم 
اأن�سطة  يف  امل�ستمرة  امل�ساركة  اأن 
تييوؤثيير ب�سكل  املييخييتييلييفيية  اجلييامييعيية 
امليييييهيييييارات  تيييطيييويييير  اإيييييجييييابييييي يف 
الأن�سطة  يف  امل�ساركة   « وقييالييت:  
على الرغم من اأنها اأحيانا تزحم 
اأنها زادتني  اإل  وقتي مع درا�ستي 
مهارتي  واأك�سبتني  واإبيييييداع  ثييقيية 

طرق التركيز في الدراسة
التخلص من المشتتات

خييارج  النقال  الهاتف  اإبييقيياء  يجب  لذلك  الت�ستت،  ي�سبب  واحلييا�ييسييوب  النقالة  الهواتف  ا�ستخدام  اإننّ 
الغرفة التي يتم الدرا�سة فيها، واإغاق جهاز احلا�سوب اإلنّ يف حالة احلاجة اإليه يف املذاكرة، بالإ�سافة 
اإذا كان  ب�سكل فردي  الدرا�سة  اإلى  اللجوء  الكلمات، كما ميكن  التي حتتوي على  املو�سيقى  اإيقاف  اإلى 
الأ�سدقاء ي�سببون الت�ستت، ويف حال كان اجلو يف البيت غر مائم للدرا�سة، فمن املمكن اإيجاد مكاٍن 

هادئ، اأو اخلروج اإلى مكان اآخر للدرا�سة فيه.

تقدير الحاجات الفيزيائية
اأثناء  مكانه  ميين  التحرك  يجننّبه  �سوف  لييه  والتح�سر  الييدرا�ييسيية  اأثيينيياء  الييفييرد  يحتاجه  مييا  تقدير  اإن 
الدرا�سة؛ لذلك من املمكن حت�سر الوجبات اخلفيفة واملياه م�سبقاً، وارتداء ماب�س مريحة، والقيام 

بتعديل درجة حرارة الغرفة لتائم حالة الطق�س.

تنظيم الوقت
ي�سعب الرتكيز عند ال�سعور بالإرهاق؛ فهناك العديد من الأ�سخا�س الذين يكون تركيزهم 
اأعلى يف ال�سباح، ومنهم من يكون تركيزه اأف�سل يف امل�ساء، لذلك ميكن لل�سخ�س الدرا�سة يف 

هذه الفرتات التي يكون فيها اأكرث ن�ساطاً وكفاءة.

اإلجابة عن التساؤالت الداخلية
الأفكار  من  داخلياً  يكون  الأحيان  بع�س  ففي  فقط،  خارجياً  الت�ستت  �سبب  يكون  ل  اأحياناً 
ت�ساوؤلته  يف  تركيزه  �سيكون  الييدرا�ييسيية  يف  الرتكيز  ميين  فييبييدًل  ال�سخ�س،  عقل  ميين  النابعة 
الداخلية، لذلك يجب القيام بالإجابة عنها وحلها، واإن لزم الأمر ميكن كتابة هذه الت�ساوؤلت 

وحلولها على ورقة واإكمال الدرا�سة.

الحركة
هناك بع�س الأ�سخا�س الذين يجدون يف احلركة و�سيلة لزيادة الرتكيز، ومن طرق احلركة 

التي ميكن ممار�ستها اأثناء الدرا�سة ما يلي:
• ا�ستخدام القلم لتحديد بع�س الكلمات، اأو لت�سيره على الكلمات املقروءة.

• ا�ستخدام ربطة مطاطية للعب بها اأثناء الإجابة عن الأ�سئلة.
• التفكر يف الإجابة عن �سوؤال اأثناء اللعب بالكرة.

• قراءة �سوؤال والقيام بالقفز بعدها والإجابة عليه عند اجللو�س.

تجنب األفكار السلبية
ي�سبح الرتكيز يف الدرا�سة اأمراً م�ستحيًا عند امتاء الدماغ باأفكار �سلبية عنها؛ لذلك من امل�ستح�سن 
ا�ستبدال هذه الأفكار باأخرى اإيجابية، وذلك لتجنب التوقف عن الدرا�سة فور فتح الكتب، حيث ت�سبح 

الدرا�سة عبئاً ثقيًا على ال�سخ�س الذي ميتلك مثل هذه الأفكار ال�سلبية.

احلوار والنقا�س«.

استغالل أوقات الفراغ
واأكيييييد خيييرييييج قيي�ييسييم املييحييا�ييسييبيية 
اأحمد املازين على اأهمية العمل 
اأثناء  الفراغ   اأوقات  وا�ستغال 
الدرا�سة، معترا اأن ذلك �سهل 
عييليييييه فييتييح ميي�ييسييروعييه اخلييا�ييس 
وقييال:  مييبييا�ييسييرة،  تخرجه  بعد 
»مييييين اأبيييييييرز اأ�يييسيييبييياب انيييطييياق 
اخلرة  هي  اخلا�س  م�سروعي 
اأثناء  اكت�سبتها  التي  العملية 
درا�يييسيييتيييي والحيييتيييكييياك بيي�ييسييوق 
عيين كيفية  فييكييرة  واأخيييذ  العمل 

العمل واإدارته«.
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مارس رياضة المشي
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عن نفسك أعباء السمنة

جامعة الملك خالد
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استاذات

أكاديميا
علمتني الغربة أن أتحمل المسؤولية

األستاذة مرام المالكي:النشاط الطالبي جزء 
ال يتجزأ من العملية التعليمية السليمة

رائدة آل محي،
حنان البشري

اعترت ع�سو هيئة التدري�س بكلية 
الن�شاط  رائ��دة  والرجمة،  اللغات 
�سليمان  مييييرام  الأ�يييسيييتييياذة  بييالييكييلييييية 
جزء  الطالبي  الن�شاط  اأن  املالكي 
التعليمية  العملية  ميين  يييتييجييزاأ  ل 

ال�سليمة.
عيييو�يييسيييا عييييين كييييونييييه مييتيينييفيي�ييس 
مهاراته  ل�سقل  وفر�سة  للطالب، 

اليي�ييسييخيي�ييسييييية، ميييوؤكيييدة عييلييى اأهييمييييية 
الكلية  وطييالييبييات  طيياب  ا�ست�سارة 
عييينيييد الييي�يييسيييروع يف كيييتيييابييية اخلييطيية 

الف�شلية للن�شاط.
وقييالييت ميين خييال احليييوار الييذي 
الغربة  علمتني  »اآفييياق«:  معها  اأجرته 
اأن اأكييف عيين العييتييميياد على الأخييرييين 
واأحتمل امل�سوؤولية، يف حنٍي اآخر اأخذت 
عزاء،  ثم  وتكاتف  اأعييييياد  بهجة  مني 
لمييعيية،  وخييييرات  وا�ستني  ب�سهادات 

بينما ا�ستنزفت طاقة ج�سد وذهن.

ـــن مــســيــرتــك  ــا ع ــن ــي حــدث
تخصص  بين  األكــاديــمــيــة 
وآدابها  إنجليزية  اللغة 
واألعمال التجارية و القانون 

و العلوم االجتماعية؟
ل  الأكييادميييييية،  مل�سرتي  بالن�سبة 
�سعوبة  مييدى  اجلميع  على  يخفى 
م�سكلة  وهييذه  التخ�س�س.  اختيار 
تيييواجيييه عييييددا كييبييرا مييين الييطيياب 
والييطييالييبييات يف املييرحييليية الييثييانييوييية. 

وهيييييييييذا مييييييا و�يييييسيييييح يف مييي�يييسيييرتيييي 
ال�سنة  در�ييسييت  بحيث  الأكييادميييييية، 
بلندن  كييابييليين  بكلية  التح�سرية 
والييييتييييي كيييانيييت ميييتيييعيييددة املييي�يييسيييارات 
كيييالأعيييميييال اليييتيييجييياريييية، والييقييانييون 

والعلوم الجتماعية.
 قيي�ييسيييييُت عيييياًمييييا كيييياًمييييا غيير 
اأ�ييسييعيير  اأدر�ييييسييييه ومل  مييقييتيينييعيية مبيييا 
بييالنييتييميياء مليييا كيينييُت مييكييلييفيية بيييه من 
مكلا  العام  انتهى  درا�سية.  اأعمال 
بيياليينييجيياح والييتييفييوق ميييع ذليييك حني 

اإحيييدى  اأخييتييار  اأن  بييد  اأنيييه ل  علمت 
هذه الثاث م�سارات اأيقنت اأنها مل 

تكن ما اأ�سبو اإليه.
اهييييتييييمييييامييييي بيييييييييييالأدب دفيييعييينيييي 
لإعادة ال�سنة التح�سرية واختيار 

تخ�س�س الأدب.
كيييييانيييييت رغييييبييييتييييي الأولييييييييييى 
واآدابييهييا،  العربية  اللغة  درا�ييسيية 
من  ال�سابقة  �سنوات  الييي8  ولكن 
اللغة  درا�ييسيية  ت�ستحق  الييغييربيية 

الإجنليزية واآدابها.

انيييتيييهيييت فيييييرتة عيييميييل والييييييدي، 
ثييييم عييييييدُت اإلييييييى الييييوطيييين ودر�يييسيييت 
تخرجت  ثييم  املييرغييوب  التخ�س�س 
وبحمد اهلل من جامعة امللك �سعود 

بالريا�س.

النشاط  ينقص  الـــذي  مــا 
الــطــالبــي لــجــذب األجــيــال 
وأنــك  خصوصا  الــجــديــدة، 
كلية  فــي  النشاط  رائـــدة 

اللغات والترجمة؟
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اساتذة

يتجزاأ  ل  جزء  الطالبي  الن�شاط 
ال�سليمة.  التعليمية  العملية  من 
ليخرج  للطالب  متنف�س  اأنييه  كما 
الييتييدرييي�ييسييي وفر�سة  الإطييييار  عيين 

ل�سقل املهارات ال�سخ�سية.
بتكليفي  جييييدا  �ييسييعيييييدة  طييبييعييا 
رائ��������دة ل��ل��ن�����ش��اط ب��ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات 
الييفيير�ييسيية  هيييييذه  لأن  والييييرتجييييميييية 
عدة  مييواهييب  باكت�ساف  يل  �سنحت 
اللغات  كلية  طالبات  لييدى  مذهلة 
واليييرتجيييمييية. بيياليينيي�ييسييبيية ليي�ييسييوؤالييك 
اأعتقد اأن الن�شاط يجب اأن يالم�ش 
احيييتييييييياجيييات الييييطيييياب ليييكيييي يييكييون 

حمط اهتمامهم.
اأول وغييري من  نف�سي  اأن�سح 
ون�شتك�شف  نبحث  اأن  الن�شاط  رواد 
عن احتياج هذا اجليل، عو�سا عن 
وخمططاتنا  بيياأفييكييارنييا  حيي�ييسييرهييم 

الن�ساطية.
اإل  وج����د  م���ا  ال��ن�����ش��اط  ولأن 
خلييدميية الييطييالييب اأعييتييقييد اأنيييه من 
الكلية  طيياب  ا�ست�سارة  الأف�سل 
واأفكارهم  رغباتهم  عن  و�سوؤالهم 
قييبييل الييي�يييسيييروع يف كييتييابيية اخلييطيية 
يكون  وب��ه��ذا  للن�شاط.  الف�شلية 
رائ����د ال��ن�����ش��اط م��ل��م ب��اح��ت��ي��اج��ات 
اأ�سا�سها  وعلى  الطاب  ومييواهييب 

ير�شم خطة للن�شاط.

عملتِ سابقا كمعلمة في 

النظام المونتيسوري للغة 
اإلنجليزية والرياضيات،

هــذا  عــلــى  عرفتنا  ــال  ه  
النظام؟

للمونتي�سوري  كمعلمة  عملت  نعم، 
يف مدر�سة عاملية بالريا�س ملدة ترم 
النظام  بهذا  ذهلت  وفعا  درا�ييسييي. 

التدري�سي الرائع.
ين�سب  املييونييتييييي�ييسييوري  اليينييظييام 
وهي  مونتي�سوري  ماريا  للدكتورة 
كبرة  �سهرة  ذات  ومييربييييية  معلمة 

عامليا.
فعال  التعليمي  النظام  هييذا 
فيه  يييتييم  بييحيييييث  للطفل  وداعييييم 
البتعاد عن التلقني والتحفيظ، 
على  معتمد  التعليم  يييكييون  اأي 
حيييييوا�يييييس الييييطييييفييييل واكيييتييي�يييسيييافيييه 
حييولييه. حييني خ�ست  ملييا  وحتليله 
اأكييون  بيياأن  تعلمت  التجربة  هييذه 
بحيث  للطفل،  وحمفزة  متابعة 
يييييكييييون هيييييو امليييييركيييييز اليييرئييييييي�يييسيييي 

لكت�ساف املعلومات.
يييييتييييم تيييطيييبيييييييق امليييعيييليييوميييات 
ميييين خييييييال األيييييعييييياب تييعييليييييمييييية، 
اإدراكييييية ومييواد تعليمية  بطاقات 
حم�سو�سة. مثًا اأن تكون الأدوات 
اخل�سب  الدرا�سية م�سنوعة من 
جتعل  والتي  اخل�سبية  كاملكعبات 
الأ�سياء  بحوا�سه  يييدرك  الطفل 
عن  عو�سا  احلقيقية  الطبيعية 

مثال  هييذا  وغيييره.  البا�ستيك 
بيي�ييسيييييط عييين طييريييقيية الييتييدرييي�ييس 
وبيييياإمييييكييييانييييكييييم الييييتييييعييييمييييق اأكييييييرث 
على  املطبقة  العلمية  بالبحوث 

هذا النظام التعليمي.
اخلا�سة  لتجربتي  بالن�سبة 
فاأين اأرى باأن هذا النظام يوؤ�س�س 
طييفييل ميينييظييم، ومييكييتيي�ييسييف وحمييب 

للتعلم.
هيييينييييا يييييكييييميييين جيييييوهييييير نيييظيييام 
امليييونيييتييييييي�يييسيييوري بيييياأنييييه ييي�ييسييعييى اإلييييى 
و�سقلها  الطفل  �سخ�سية  احييرتام 
املعلم  ميين  ب�سيط  قيييييادي  بييتييدخييل 
وبييييحيييييييييث ييييييكيييييون الييييطييييفييييل ميييهييييييياأ 

لكت�ساف املعلومات بنف�سه.

ما أوجه الشبه واالختالف بين 
والجامعي  العام  التعليم 

من خالل تجربتك؟
ما  غالًبا  الييعييام  التعليم  اأن  اأعتقد 
يعتمد على تاأطر التفكر العلمي 
لييييدى اليييطييياليييب وحيي�ييسييد كييبيير من 
كما  التعليمية  وامليييييواد  املييعييلييومييات 
على  تركيزه  ي�سب  الطالب  جتعل 
جييمييع عيييييددا اأعيييليييى مييين اليييدرجيييات 
اليييعيييليييمييييييية عيييو�يييسيييا عييييين الييتييفييكيير 
الإبيييداعيييي والييبييحييثييي. وهيينييا تكمن 
ال�سدمة العاطفية والنف�سية لدى 
مرحلة  اإلييى  ينتقلوا  حني  الطاب 

التعليم اجلامعي.

بحيث اأن اجلامعة تعتمد على 
وم�ستقلني  مفكرين  طاب  تكوين 
التعليم  املييعييلييومييات.  عيين  بييالييبييحييث 
وحمدد  اأكييرث  متخ�س�س  اجلامعي 
مبييي�يييسيييارات حيي�ييسييب رغيييبييية الييطييالييب 
واأعتقد هذا بحد ذاته دافع للرغبة 

يف التعلم.
�سيكون  بيياأنييه  ميييوؤخيييرا  �سمعت 
هيييينيييياك تيييعيييدييييات عيييليييى اخلييطييط 
الدرا�سية وحتديد م�سارات للتعليم 
على  ال�سرور  اأدخييل  ما  وهييذا  العام 
بيييياأن الييطييالييب  اأوؤميييييين  قييلييبييي، لأين 
يف املييرحييليية الييثييانييوييية يييحييتيياج اإليييى 
الدرا�سية  رغبته  وحتييديييد  تكوين 
امل�ستقبلية عو�سا عن اجلمع الكمي 
ليييليييدرجيييات. وهييييذه امليي�ييسييكييليية جتعل 
اليي�ييسيينييوات  اأول  يف  تييائييهييا  الييطييالييب 
م�ساره  حتديد  يف  رغبة  اجلامعية 

التخ�س�سي ال�سحيح.

ــك تــجــربــة ســابــقــة في  ل
حدثتنا  هال  والنشر،  التأليف 

عنها؟
مييين حيي�ييسيين حييظييي اأين نيي�ييسيياأت يف 
�سبب  وهييذا  حمفزة،  عائلية  بيئة 
رئييييييي�يييسيييي يف حتيييقيييييييق رغيييبييياتيييي. 
جمال  يف  الكتابة،  اأحببت  لطاملا 
اخليييياطييييرة، والييقيي�ييسيية الييقيي�ييسييرة 
واملييييقييييالت. كيينييت اأكيييتيييب كييهييواييية 
اليييغيييربييية  �يييسييياعيييات  اأمييييار�ييييسييييهييييا يف 

خميلتي  يف  يخطر  مل  الطويلة. 
اأن�سر ولو �سطرا واحييدا، حتى  اأن 
ميينييزليييييا طلبته  واجيييبيييا  عيير�ييسييت 
نهاية  يف  الييعييربييييية  الييلييغيية  معلمة 
املييرحييليية الإعيييداديييية يف اأكييادميييييية 
املييلييك فييهييد بييليينييدن. كييانييت ق�سة 

ق�سرة تتلوها خاطرة.
قيييراأت  عييلييى مييا  اأثيينييت معلمتي 
الييتييخييطيييييط  يف  اأبيييييييداأ  اأن  واأ�ييييسييييرت 
الفكرة،  اأعجبتني  كتاباتي.  لن�سر 
وليييكييين خيي�ييسيييييت تييطييبيييييقييهييا ليي�ييسييغيير 
�سني. توقعت باأين لن اأجد القبول 

والت�سجيع.
اأكيييميييليييت ميييي�ييييسييييواري بييالييكييتييابيية 
واحييتييفييظييت بييهييا حييتييى انييتييهيييييت من 
العربي.  الأدب  يف  الييدبييلييوم  درا�ييسيية 
الثامنة  عييميير  ويف  الييوقييت  ذليييك  يف 
جدا  نا�سجة  بييياأين  اعييتييقييدت  ع�سر 
لن�سر كتاباتي. وفعا توا�سلت مع 
الكتاب  ن�سر  ومت  بييليينييدن  ن�سر  دار 
ومييي�يييسييياركيييتيييه يف ميييعييير�يييس الييكييتيياب 

بالريا�س عام 2013.
كيينييت ول زلييييت فيييخيييورة بييذلييك 
�سجاعة  مني  تطلب  كما  الإجنيييياز، 
كييبييرة اأن اأدخييييل جميييال اليينيي�ييسيير يف 
وانتقادات  اآراء  وتقبل  العمر  ذلييك 
الييييقييييراء. رغييييم �ييسييعييادتييي بيياإمتييامييي 
من  تعلمت  اأين  اإل  الأول،  كييتييابييي 
الن�سر  الييتيياأين يف  اأن  التجربة  هييذه 
و�ييسيييييليية اأفييي�يييسيييل لييتييطييوييير امليييهيييارة 

عامي  الآن  اأكملت  ولهذا  الكتابية. 
كتابي  وتلقيح  تدوين  يف  اخلام�س 

القادم باإذن اهلل.

في  كتابك  ونشرتِ  درستِ 
لندن،

الغربة  لــك  أضــافــت  مـــاذا 
وماذا أخذت منك؟

اأخيييذ مني  اليي�ييسييوؤال  هييذا  ب�سراحة 
وقيييتيييا اأطييييييول مييين غيييييره. يييطييول 
الغربة، فهي جتارب  احلديث عن 
�سخ�سا  تييكييون  حييييييياة.  يف  حيييييييوات 
ين�سج،  ثييم  يبكي  يهبط،  ثييم  يعلو 
تييييارة يييفييرح وُييينييجييز وتييييارة اأخيييرى 

يتقوقع وُيحبط.
عن  اأكييييف  اأن  الييغييربيية  علمتني 
العييتييميياد واأحتيييميييل امليي�ييسييوؤولييييية، يف 
اأعياد  اأخييذت مني بهجة  اآخيير  حيينٍي 
الغربة  وا�ستني  ثم  عييزاء.  وتكاتف 
بيي�ييسييهييادات وخييييرات لمييعيية، بينما 

ا�ستنزفت طاقة ج�سد وذهن.
ممييتيينيية جيييييدا لييتييلييك املييرحييليية 
التي �سنعت مني ما اأنا عليه الآن. 
والأمل  اجلهد  زاد  كلما  اأنييه  اأيقنت 

زادت اخلرة والقوة.

هل من كلمة أخيرة؟
اآفاق لكونك  �سكرا جزيا �سحيفة 
ميييراآة �سادقة ومنييوذجييييية لأحييداث 

وكوادر جامعة امللك خالد.

الدكتور زكريا محمود : 
الفيزياء علم يدعو للتفكر ويعد  العنصر االساسي في صناعة التكنولوجيا وتطورها

مداوي األحمري

عييلييم اليييفيييييييزيييياء  لييييي�ييس كييمييا يظنه 
اليييبيييعييي�يييس بييييياأنيييييه فيييقيييط مييييعييييادلت 
ريييا�ييسييييية وقييوانييني حتييفييظ، بييل هو 
وال�ستنتاج   والتاأمل   للتفكر  دعييوة 
ميين خال  الف�سيح  الييكييون  هييذا  يف 
القوانني التي و�سعها اهلل عزوجل 
الييعيي�ييسييب  هيييي  الييفيييييزييياء  اأن  كييمييا   ،
الرئي�س يف جمال التكنولوجيا ويف 
الخرتاعات و ت�ساهم بالتطوير يف 

كافة املجالت احلياتية.
حييييول عييلييم الييفيييييزييياء األييتييقييت 
»اآفييييياق« بييالييدكييتييور زكييريييا حممود 
ال�سوء  لي�سلط  العلوم  كلية  ميين  
عييلييى ميي�ييسييواره الييعييلييمييي والييعييمييلييي 
الفيزياء  من  يف جمييال تخ�س�س 

خال هذا احلوار.

حدثنا عن مسيرتك التعليمية ؟
بداأت م�سرتي التعليمية من مدينة 
اأ����ش���ي���وط يف م�����ش��ر ف��ب��ع��د ت��خ��رج��ي 
مييين مييرحييليية اليييثيييانيييويييية ، الييتييحييقييت 
ب��ج��ام��ع��ة اأ���ش��ي��وط يف  ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الييذي  الييفيييييزييياء  تخ�س�س  لييدرا�ييسيية 
يعد التخ�س�س الأقرب يل ول�سغفي 
الييعييلييمييي،  فييقييد حييقييقييت متيييييزاً فيه، 
�سكل  ممييا  دفعتي  على  الأول  وكنت 
هذا حافزاً كبراً يل  لا�ستمرار يف 
النتهاء  فبعد  العلمي،  التح�سيل 
يقدر  مل  البكالوريو�س  مرحلة  من 
على  املاج�ستر  مييرحييليية  اإكييمييال  يل 
الييييفييييور،  وليييكييين حليير�ييسييي الييتييحييقييت 
املاج�ستر على  بعام  لإكمال  بعدها 
�ساعياً   بجامعتي،  ال�سخ�سية  نفقتي 
لييا�ييسييتييمييرار امليي�ييسييوار الييتييعييليييييمييي يف 
تخ�س�س الفيزياء النووية النظرية 

ومن ثم عينت يف اجلامعة، وح�سلت 
عييلييى ميينييحيية مييين اليييدولييية  لييدرا�ييسيية 
الييييدكييييتييييوراة، واأتيييييييحيييت يل فيير�ييسيية 
البييييتييييعيييياث اخليييييارجيييييي عيييين طييريييق 
اجلمهورية  بني  امل�سرتك  الرنامج 
بجامعة  اليييييييابيييان  ودولييييية  امليي�ييسييرييية 
يف  الدكتوراة  درجيية  فنلت  توهوكو؛ 
النووي،  الندماج  فيزياء  تخ�س�س 
ومييييين ثييييم عيييييدت لييييبييييادي وعييمييلييت 
ا�ستاذاً  فغدوت  البحاث  من  الكثر 
ميي�ييسيياركيياً، ثييم �ييسييار بييي طييريييق العمل 

اإيل جامعة امللك خالد.

ماهي أهم إنجازاتك ؟ 
احليييميييد هلل فييبييعييد تييوفيييييقييه عيييز وجييل 
ثمينة   قيمة  ذات  كثرة  اأبحاث  قدمت 

يف جمال الفيزياء النووية النظرية.

ماهي  العقبات التي واجهتك 
اثناء رسالة الدكتوراه ؟

الييدار�ييس  تييواجييه  قييد  بطبيعة  احليييال 
عييقييبييات وقييييد تيييكيييون مييفييرو�ييسيية نييوعيياً 
اأداء اليير�ييسيياليية  يف اليييييابييان  اأثييينييياء  ميييا؛ 
،فواجهت بع�س املقررات التي كان من 
املفرت�س درا�ستها  من قبل ؛ ولكن يف 
مثل هذه احلالت وجب علي الجتهاد 
والييقييراءة لتو�سع يف  البحث  الذاتي يف 

املجال وحت�سيل املعلومات اأكرث.

كيف وجدت اإلمكانيات البحث 
القسم   جاهزية  و  العلمي 

بجامعة الملك خالد ؟
يف جييامييعيية املييلييك خييياليييد  المييكييانيييييات 
ممتازة وتتميز مبناخ علمي رائع يحفز 
الييبيياحييث يف الييتييكيييييف واحليي�ييسييول على 

متطلبات البحث بكل ي�سر و�سهولة.

تقود  التي  الركائز  ماهي 
وجهة  مــن  للنجاح  الطالب 

نظرك ؟
فمن  تييراكييمييييياً،  بطبيعته  الييعييلييم 

اليييواجيييب اأن يييكييون الييطييالييب مييوؤ�ييسيي�ييس 
لختيار  وموجه  الثانوية  املرحلة  من 
التخ�س�س الذي يرغب بدرا�سته، كما 
يييعييد احلييير�يييس وو�يييسيييع الأهييييييداف اأهيييم 
وال�ستمرار  النجاح  لتقدم يف  الأ�سباب 

يف التح�سيل العلمي.

ماهي رسالتك في التدريس ؟ 
اأن  الطالب  على  الرتكيز  هي  ر�سالتي 
التلقني واحلفظ  قييوقييعيية   ميين  يييخييرج 
الييييى ال�ييسييتيينييتيياج والييتييفييكيير بيياليي�ييسييكييل 

ال�سحيح.

بطاقة
• د. زكريا حممود 

• امليييوؤهيييات الييعييلييمييييية: بييكييالييوريييو�ييس: 
عيييليييوم فيييييييزيييياء، امليياجيي�ييسييتيير: فيييييزييياء 
نيييوويييية نييظييرييية )تيييفييياعيييات نيييوويييية(، 
اليييدكيييتيييوراه: فيييييزييياء نيييوويييية نييظييرييية 

)التفاعات الندماجية (.
• الدرجة العلمية :الدكتوراه.

• وكيل كلية العلوم ل�سئون البيئة 
وخدمة املجتمع �سابقاً

علمي  بحث   33 العلمية:  البحوث   •
من�سور يف دوريات علمية.

• م�سرف على عدد من ر�سائل املاج�ستر. 

كلمة أخيرة ؟
لل�سباب  اأوجيييهيييهيييا   الأخيييييرة  كييلييمييتييي 
ال�سعودي وال�سباب العربي  ب�سفتهم 
عييميياد املييجييتييمييع واليييهيييدف الأ�ييسييا�ييسييي 
ييي�ييسييتييفيييييدوا  اأن  عييليييييهييم  ؛  ليييدوليييهيييم 
ممييا اتيييييح لهم ميين اإمييكييانيييييات خدمة 

لأوطانهم. 
يف  اأنييتييم  لكم  مييو�ييسييول  وال�سكر 
لأع�ساء  امل�ساركة  لإتاحتكم  »اآفييياق« 
هيييييييئييية الييييتييييدرييييي�ييييس مييييين خييييييال مييا 
نقل  ت�ساهم يف  ميييواد  ميين  تييقييدمييون 

اخلرات والفائدة. 
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منطقتنا

فضاءات

حسام العمري

اأكيييييد اأميييييني ميينييطييقيية عيي�ييسيير الييدكييتييور 
درء  ميي�ييسيياريييع  اأن   احليييميييييييدي   وليييييييد 
بفعالية كبرة  ت�ساهم  ال�سيول  اأخطار 
والييطييرق   ال�سكنية  امليينيياطييق  حماية  يف 
املييادييية   اأو  الب�سرية  الأ�يييسيييرار  وجتيينييب 

مبدينة اأبها .
اأميييانييية  اأن  احليييميييييييدي  بييييني  كيييميييا 
مييينيييطيييقييية عيييي�ييييسيييير تيييينييييفييييذ عييييييييدد ميين 
امل�سروعات  مبواقع خمتلفة يف مدينة 
اأبيييهيييا ، وذليييييك ليييرفيييع �ييسييقييف ميي�ييسييتييوى 
للمواطنني  تييقييدمييهييا  الييتييي  اخليييدميييات 
امل�ساريع  هييذه  اأن  مو�سحاً   ، واملقيمني 
تيييياأتييييي �ييسييميين اأعيييييميييييال الأميييييانييييية عيير 
ا�ييسييرتاتيييييجيييييات ميييدرو�يييسييية وخمييطييط 
لحتواء  التحتية   البنية  لتطوير  لها 
يف  اأخطارها  من  واملنع  الأمييطييار  مياه 

اخيييتيييتيييم فييييييرع اليييهيييييييئييية الييييعيييياميييية لييياإحييي�يييسييياء مبيينييطييقيية 
يف  امليي�ييسيياركييني  لييلييمييراقييبييني  الييتييدريييبييي  ع�سر  الرنامج 

م�سروع "تعداد ال�سعودية 2020".
وت�سمن الرنامج التدريبي الذي اأقيم على مدى 7 
اأيام، العديد من املو�سوعات اأبرزها رفع مهارات العاملني 

ال�سكنية،  اليييوحيييدات  وتييرقيييييم  املييبيياين  ح�سر  اأنيي�ييسييطيية  يف 
البيانات  جودة  من  والتاأكد  الوطني  العنوان  وا�ستخدام 
املباين، بالإ�سافة  اأثناء عملية ح�سر  واحلالت املحتملة 

اإلى طريقة تق�سيم عمل املراقب .

نظمت اللجنة ال�سحية بالغرفة التجارية ال�سناعية باأبها موؤخرا، ندوة عن »مكافحة العدوى والتعقيم« بالتعاون مع اإدارتي 
�سحية  وممار�سة  ممار�س   500 من  اأكييرث  بح�سور  بع�سر،  ال�سحية  لل�سوؤون  العامة  باملديرية  ال�ستثمار  وتنمية  اللييتييزام 

مب�ست�سفيات منطقة ع�سر.
وناق�ست الندوة اأهمية مكافحة العدوى، من خال تطبيق املعاير العاملية يف هذا ال�ساأن، للحد من انت�سار العدوى بني 
املر�سى يف الغرف اأو داخل غرف العمليات، ويتم ذلك من خال اإن�ساء اأق�سام خم�س�سة لهذه الغاية تعمل ب�سكل يومي وعلى 
مدار ال�ساعة ملراقبة الو�سع العام وو�سع اآليات ل تعمل على احلد من انت�سار العدوى فح�سب بل متنع ظهورها اأي�سا، اإ�سافة 

اإلى اأ�ساليب التعقيم بامل�ست�سفيات ، و العوامل املوؤثرة يف عمليات التعقيم واأنواعه.

أمانة منطقة عسير  تنجز مشاريع أخطار السيول في مواقع بمدينة بأبها

اختتام البرنامج التدريبي للمشاركين في مشروع 
"تعداد السعودية 2020" بمنطقة عسير

العدوى  مكافحة  عن  ندوة  تنظم  أبها  غرفة 
والتعقيم ألكثر من 500 ممارس صحي

اإيل  النتهاء  الأمطار، م�سراً  موا�سم 
ومياه  ال�سيول  ت�سريف  م�ساريع  ميين 
مواقع متفرقة يف مدينة  المييطييار يف 
اأبييهييا  للمنع ميين اخييطييارهييا وا�ييسييرارهييا 

على ال�سكان.
واأو�يييييسيييييح  احليييميييييييدي اأنييييييه مت 
احياء  عدة  يف  امل�ساريع  هذه  تنفيذ 
واملحالة  املنهل  حييي  منها   ابييهييا  يف 
اأهمية  اأن  ، مبيناً   �سلطان  ومدينة 
تييلييك املييي�يييسيييارييييع تييكييميين يف �ييسيييييانيية 
�ييسييبييكييات تيي�ييسييريييف املييييييييياه، وذلييييك 
لخذ احليطة واحلييذر لأي طارئ، 
من  تعتر  امل�ساريع  هييذه  اأن  حيث 
التحتية  للبنية  املهمة  الأ�سا�سيات 
التي حتقق روؤية وتطلعات الأمانة 
يف حت�سني هذه ال�سبكات مبا يكفل 
مياه  ت�سريف  يف  بييدورهييا  قيامها 

الأمطار وال�سيول.
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منطقتنا

أسبوعية جامعة الملك خالد

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم

الشراري يتفقد مشروعات الطرق في محافظات منطقة عسير
تفقد مدير عام فرع وزارة النقل 
يف منطقة ع�سر املهند�س مطلق 
الييي�يييسيييراري مييييوؤخييييراً ميي�ييسييروعييات 
الييتيينييفيييييذ والييي�يييسيييييييانييية لييلييطييرق 
عييبيييييدة  �يييييسيييييراة  يف حمييييافييييظييييات 
واحليييييرجييييية وظيييييهيييييران اجلييينيييوب 
بيييداأهيييا مبييركييز الييفيير�ييسيية الييتييابييع 
للوقوف  عبيدة  �ييسييراة  ملحافظة 
عيييليييى مييييراحييييل الإجنييييييييياز و�ييسيير 
الييعييمييل بييهييا ا�ييسييتييكييميياًل لييعييدد من 
اجلولت التي قام بها يف عدد من 

حمافظات املنطقة.
ووقييييييف امليييهييينيييد�يييس الييي�يييسيييراري 
عيييليييى مييييا اأجنيييييييز ميييين مييي�يييسيييروعيييات 
طييريييق  اإزدواج  وميينييهييا  بييالييفيير�ييسيية 
اإ�سافة لعدد من   ، الفر�سة اجلربة 
طريق  وهي  باملحافظة  امل�سروعات 
اجلربة -الربوعة- ظهران اجلنوب 
مب�ساعفات  املقاولني  على  و�سدد   ،
اجلييهييد وزيييييادة العمل لإنييهيياء تلك 

امل�سروعات يف الوقت املحدد.
كما قام ال�سراري بتفقد و�سائل 
الييي�يييسيييامييية عيييليييى الييييطييييرق واليييرفيييع 
طريق  على  ال�سامة  عييوامييل  ميين 
ظيييهيييران اجلييينيييوب -�ييييسييييراة عييبيييييده 
الوقت  يف  ميي�ييسييدداً   ، اجليييوة  وعقبة 
ال�سيانة  عمليات  اأهمية  على  ذاتييه 
لييلييطييرق مليييا لييهييا مييين اإ�يييسيييهيييام كبر 

يف احلييييد مييين احليييييييوادث امليييروريييية 
امل�سافرين  �سامة  على  واحلييفيياظ 

باإذن اهلل.
واأو�يييييييسيييييييح ميييييديييييير عيييييييام فييييرع 
اأن  ع�سر  منطقة  يف  النقل  وزارة 
لتوجيهات  وفيييقييياً  تييياأتيييي  الييييزيييييارات 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي 
بييين طييييال بييين عييبييدالييعييزيييز اأمييير 
وتوجيه  ومييتييابييعيية  ع�سر  منطقة 
�سالح  املهند�س  النقل  وزير  معايل 
اأن اجلولت ت�سمل  اجلا�سر ، مبيناً 
اأجل  من  املنطقة  حمافظات  عموم 
الييوقييوف عييلييى ميي�ييسييروعييات الييييوزارة 
الييتيياأكييد  وكييذلييك  تنفيذها  اجليييياري 
اخلطط  وفييق  بها  العمل  �سر  ميين 

واجلداول الزمنية املقررة لها.
واأ�يييسيييار اإليييى اأن هيييذه الييزيييارات 
تيي�ييسييهييم يف اليييوقيييوف عييلييى الييعييوائييق 
التي قد تعرت�س تنفيذ امل�سروعات 
يف  النظر  وكييذلييك  حللها  وال�سعي 
طييلييبييات الأهييييايل واحييتييييياجيياتييهييم يف 

جمال الطرق.
وطييياليييب املييهيينييد�ييس اليي�ييسييراري 
املييييقيييياولييييني بيييي�ييييسييييرورة الليييييتيييييزام 
للم�سروعات  الزمنية  بيياجلييداول 
والنييييتييييهيييياء ميينييهييا وفيييييق الأزميييينيييية 
امليييييحيييييددة وبيييييجيييييودة عيييالييييييية وفيييق 

املوا�سفات املطلوبة.
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محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

احلييييييييياة  اأن  فيييييييييه  �ييييسييييك  ل  مميييييا 
اجلييامييعييييية تييخييتييلييف عييمييا �ييسييواهييا 
اأجمل  ميين مييراحييل احلييييياة، فهي 
ميييييراحيييييل الييييعييييميييير، الييييكييييثيييير ميين 
ات حتيييييدث ميييين اأبييييرزهييييا  الييييتييييغييييرنّ
اليينيي�ييسييج يف الييفييكيير والييعييقييل، فهي 
للطالب،  العلمي  الن�سج  مرحلة 
وهيييييذا الييتييغيير يييخييتييلييف ميي�ييسييتييواه 
بييييياخيييييتييييياف الييييبيييييييييئيييية امليييحيييييييطييية 

بالطالب.
الطالب  يواجه  ما  اأ�سعب  من 
اجليييييدييييييد، الييييتيييياأقييييلييييم ميييييع حييييياتييه 
اجلييياميييعييييييية اجلييييييديييييييدة، وكيييييفييييية 
ال����ت����ع����ام����ل م�����ع خم���ت���ل���ف اأمن�������اط 

الأ�سخا�س ب�سكل جيد.
ممييييييييا عييييلييييمييييتيييينييييي احلييييييييييييياة 
من  �ساحبني  مييهييمييا  اجلييامييعييييية 
الييعييقييبييات واليي�ييسييعييوبييات خييا�ييسيية 
بينك  جتعل  التي  الأولييى  ال�سنة 
حيياجييزا،  اجلامعية  البيئة  وبييني 
قيييد تييظيين اأنييييك اأخيييطييياأت الييقييرار 

متاما  ثييق  تخ�س�سك  اختيار  يف 
ال�سنة  من  نظرتك  �ستتغر  اأنها 
الييثييانييييية وتيي�ييسييبييح اأكيييييرث تيييوازنيييا 
وواقعيا. يجب اأن تكون قريبا من 
اهلل، متفائًا، �ساحب البت�سامة 
اجلميلة، واخللق الرفيع، والنية 
الييطيييييبيية الييتييي جتييعييلييك حمييبييوًبييا 

بني اأ�سدقائك.
مميييا تييعييلييميينييا، البيييتيييعييياد عن 
املثبطني الذين لي�س لهم هدف 
من  وم�ساحبة  اإليييييه  يطمحون 
هم اأف�سل منك درا�سًيا وثقافًيا، 
�سبب كبر يف جناحك واحلر�س 
عيييليييى اجلييييدييييية خيييا�يييسييية اليي�ييسيينيية 
اأن  الدرا�سة، فيجب  الأولييى من 
العلمي  هييدفييه  الييطييالييب  يييحييدد 
وييييعيييميييل عيييليييى احلييي�يييسيييول عييلييى 
ويهتم  العايل  الرتاكمي  املعدل 

بالت�سبع العلمي.
لبد  التخ�س�س،  يف  التميز 
زمائه  بييني  الييطييالييب  يتميز  اأن 

مما علمتني الحياة الجامعية!

علي أحمد المنتشري 
كلية الطب 

اأو  العمل  جمييال  يف  ذلييك  كييان  �ييسييواء  الإخييفيياقييات،  ميين  بالعديد  الكثر  ي�ساب 
اأو حتى على م�ستوى العاقات ال�سخ�سية مع الأ�سدقاء، مما يجعل  الدرا�سة، 
ذلك ال�سخ�س مكتئبا منزويا على نف�سه، يخاف من رداأت فعل من هم حوله، ل 
ملا له من م�ساوئ كثرة  اأمر �سلبي  التحرر والنطاق جمددا، وهذا  ي�ستطيع 
على النف�س الب�سرية، )ومل يعلم باأن الف�سل يك�سب النف�س احلكمة والن�سج اأكرث 

من النجاح الدائم(. 
اإلييى  بها  ميير  الييتييي  الف�سل  مرحلة  يييحييول  واأن  خميياوفييه  على  التغلب  ال�سخ�س  على 
مرحلة جديدة تت�سمن النجاح واإعادة البناء، كما ينبغي عليه اأن يواجه اأخطاوؤه وتق�سره 

ويتحمل امل�سوؤولية، و�سيدرك بعدها ان الف�سل جزء من عملية النجاح. 

الآن ماذا بقي اأن اأقول؟! 
بالكلية،  التحاقها  اإلييى حني  ال�سحافة  اإميييا مهنتها يف  بييداأت  اإميييا  �ساأحكي لكم ق�سة 
تكن جيدة،  لأنها مل  الكتابة  تن�سى مو�سوع  بيياأن  الطابي  املر�سد  ذلك  بعد  ن�سحها  حيث 
لكنها رف�ست، وا�ستمرت ككاتبة لقرابة الثاثني عاما، فطبعت خال تلك الفرتة خم�سة 
ع�سر كتابا، وا�ستهرت كواحدة �سمن اأكرث ثاثني امراأة تاأثرا يف الوليات املتحدة، وحينما 
كانت تتحدث ذات يوم يف اإحدى حفات التخرج قالت: ما يجب اأن تقوله لنف�سك )اأنا ل�ست 

فا�سا، لقد اأخفقت يف اآدا الأمر وح�سب(.
ختاما يقول كايل روت )ل �سك اأن هناك عدك طرق للفوز، ولكن يوجد طريق 

واحد للخ�سارة، وهو اأن تف�سل ول تتخطى هذا الف�سل(.

النهوض بعد السقوط  فيما أفناه؟
بشائر الغامدي

صحافة وتحرير الكتروني

يعد الوقت اأثمن موجود واأغلى مفقود، متر بنا اأربعة وع�سرون �ساعة يوميا دون اأن 
ن�سعر، �ساعات تعتر اأيام واأ�سابيع و�سنوات، اإن مل يح�سن الفرد ا�ستغالها ت�سبح 
حياته با معنى، وتنبع اهمية الوقت من معرفة الفرد بكيفية ا�ستثماره مبا يعود 

عليه بالنفع يف دنياه واآخرته. 
كل  هيييدر  اإليييى  ت�سر  لأنييهييا  مقلقة  ق�سية  تعتر  الييوقييت  �ييسييييياع  ميي�ييسيياأليية  لن 
الإمكانات فيما ل طائل منه! ودائما ن�ستكي من �سرعة الوقت وقلة بركته، فاليوم 

الواحد ل يكفي ملجارات احلياة.
يف  الييوقييت  اهيييدار  ي�سببه  اليييذي  الكبر  ال�سرر  نعي  ان  علينا  لييذلييك 
حياتنا كاأفراد وكمجتمع، لذا من باب اأولى علينا ان نهتم بال�ستفادة من 
اوقاتنا منذ ال�سغر ونربي الأجيال القادمة على احرتام الوقت واحرتام 
كثرا  رك�سنا  اإن  ركيي�ييس،  م�سمار  يف  باننا  دائييمييا  ن�سعر  حتى  فيه  العمل 
حققنا الفوز بالنهاية التي ن�سلها بجهد كبر، واإن توانينا قليا �سن�سعر 

بخ�سارة حمبطة. 
مق�سمة  اليومية  اخلييطييط  و�ييسييع  على  كييبييرا  اأعتمد  نعتمد  ان  بييد  ل  لييذلييك 
بالوقت واملدة امل�ستغرقة لن�ستطيع النجاح يف ال�ستغال الأمثل للوقت وبالرغم 
اأخييرى ن�سلم مبا يكتبه  واأوقييات  او تخيب خططنا وتف�سل،  من ذلك فقد ن�سيب 
اهلل لنا يف يومنا، فاأخطر ما يف الوقت اأنه ل ينتظر واإذا مر ل يعود، فبماذا اعددنا 
اأنف�سنا لإجابة مطمئنة عن عمرنا فيما اأفنيناه؟ �سوؤال ل بد ان نعد العدة لاإجابة 

عليه ونعي بان الوقت كال�سيف ان مل تقطعه قطعك.

قوارب العبور 
زهراء آل صويان 

كلية اقتصاد منزلي

متر يف حياتك مبحطات عديدة تعد كقارب ممتد للو�سول الى الأفكار التي تهتم بها وتوافق 
تريد،  ما  بعبور  حياتك  ت�ستمر  فييرتة،  فيها  ترتاجع  ثم  فييرتة  فيها  تلتحق  قدراتك  �ساحية 
ال�سوؤال هنا! ماهي نتيجة احل�سول على هذه الأفكار للعبور بها الى حتقيق الذات لكل �سخ�س؟! 
فالعبور يحتاج اإلى طريق م�ستقيم حتدده دائرة عبورك يف املكان الذي تتو�سل اإليه لهذه الأفكار 

اجليدة وبثبات قوي، فعبورنا يف املكان ال�سحيح يعني اأنا لدينا فكر وتفكر �سحيح. 
ماذا لو جعلنا عبورنا هذا يتميز بعفويته ؟، ليجعل هذا العبور م�سوقا وجذابا ن�ستطيع 
اأن نتغر بالرغم من وجود معوقات تعيق ب�سرة البع�س، لذلك يجب ان يكون قارب العبور هو 

قارب يو�سلك للطريق ال�سحيح يف حياتك.
ال�ساعيني يف بذل ذلك عليك باتباع ما يلزم، جتاهل �سفاهات وتفاهات  ولكي تكون من 
ومعوقات حياتك. ، ا�سنع وابذل وفكر وجتدد ! اإلى اأن ت�سبح متطور يف الكثر من اأفكارك كي 
ت�سل اإلى عبورك ال�سحيح، اجعل حياتك مليئة بقوارب العبور التي تعينك لتحقيق افكارك 
حمطاتك  هييي  هييذه  فقواربك  والتحفيز  الُخيياقييييية،  وال�سفات  العمل،  وحييب  ال�سعادة  مثل 
للو�سول لهدفك ومع كل هذه القوارب التي متر بها ل بد ان نومن بان قارب اهلل الذي يعلم 
�سرك �سبحانه ل يخفى عليه خافيه! ويهديك �سراطه امل�ستقيم الذي هو الطريق ال�سحيح وبه 

ي�سح فيه ال�سحيح، ونتبع �سنة حبيبنا امل�سطفى عليه �سلواُت واأزكى الت�سليم ...

يعيشون بيننا
يييياأتيييون ميين اأوطييانييهييم ويييعييييي�ييسييون بيننا يييبييحييثييون عيين اليييرزق 
مديدة  واأزمنة  عديدة  �سنوات  بيننا  عا�سوا  انف�سهم،  وتطوير 
عملوا بجدهم واجتهادهم وا�ستطاعوا ان ي�ساهمون يف حت�سني 
يفتحوا  ان  ا�ييسييتييطيياعييوا  وكييذلييك  واملعي�سية  املييادييية  احييوالييهييم 
لنا  املختلفة وهذا من حقوهم ول  بلدانهم  بيوت لأ�سرهم يف 
معه  وعييا�ييسييوا  بييياأولد  ورزق  تيييزوج  منهم  البع�س  عليهم،  منة 
ينعمون مبا ينعم به كل اأبناء هذا الوطن مل يعي�سون تفرقة 
عن�سرية اأو ا�سطهاد بل عا�سوا يف عزة وكرامة يدر�س بع�سهم  
ال�سحية  ومراكزنا  م�ست�سفياتنا  يف  ويتعاجلون  مدار�سنا  يف 
�ساركونا الفييراح والتييراح واأ�سبحت هذه الأر�ييس لهم �سكننا 
وحلما، ولكن لل�سف ان بع�س هوؤلء الأ�سخا�س والذين عملوا 
وحت�سنت احوالهم وغادر لباده راح ينتقدنا ك�سعب وي�سفنا 
وقلة  تربيته  و�ييسييوء  الييدفييني  حقده  �سببها  خمتلفة  بيياأو�ييسيياف 
حيلته لأنه مل ي�ستطع خال هذه ال�سنوات التي ق�ساها بيننا 
يف تكوين �سخ�سيته ور�سم مامح طيبة عن البلد الذي عا�س 
فيه كثرا فقد حول نف�سه للة يعمل ويعمل طوال اليوم، مل 
يكن لديه وقت ملعرفة مكان اقامته بل انه مل يعرف عن املدينة 
التي عا�س فيها ابعد من اذنيه لأنه جاء لهدف معني ل بد ان 
ينجزه، فلذلك اتخذ حيلة ال�سعيف وبدى ين�سر احقاده ويبث 
�سمومه وعقده جتاهاه جمتمعنا ينتقد كل �سيء وكل ت�سرف 
فا �سيء يعجبه ول ت�سرف جاز له وكل ما نقوم به يعتره 
وبيياأقييوالييه،  بت�سرفاته  مري�س  يعتر  ال�سخ�س  هييذا  تخلفا، 
املردودة عليه لهوؤلء فهو الذي عزل نف�سه عن املجتمع وعا�س 

مع احقاده وح�سده.
وبالرغم من ذلك عا�س بيننا الكثر والذين ل زلوا يدينون 
بالف�سل لهذا الوطن واهلة ومل ن�سهد على معظمهم غر حفظ 
مل  طيبة  باأنف�س  يتمتعون  لأنهم  واأهله،  الوطن  لهذا  اجلميل 

يدخلها احلقد واحل�سد.

خلف ال جافل 
طبيب امتياز

لي�س فقط درا�سًيا واإمنا يف تنمية 
قييدراتييه وتييعييلييم مييهييارات جييديييدة 
احرتام  متنحك  التي  وخمتلفة، 
اأكرث وتقدير من قبل الآخرين، 
من  عليها  حت�سل  اأن  ميكن  ول 
خيييال املييحييا�ييسييرات فييقييط. اأكييرث 
ما ندم عليه زمائي اخلريجني 
املعدل  يف  الهتمام  عدم  هو  اأول 
وثييييانييييًيييييا عييييييدم ال�ييييسييييتييييفييييادة ميين 
الأنيي�ييسييطيية الييطييابييييية والييييدورات 
التدريبية التي تتيحها اجلامعة، 
علي  الكبر  الأثييير  لها  كييان  لقد 
لي�س فقط يف تطوير ذاتي بل يف 
تكوين عاقة جيدة مع اأ�سحاب 
ومما  متنوعة.  وثقافات  خييرات 
تعلمنا، كن جريئا ولكن باأدب ل 
�سبقوك  من  ا�ساأل  خجوًل.  تكن 
ميييين الييييطيييياب الأكييييييير �ييسيينييا اأو 
اخلريجني �سوف يوفرون عليك 
الوقت واجلهد. تذكر لي�س عيب 

طلب امل�ساعدة.
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تعاليمنا  تكون  اأن  كثرا  يوؤ�سفني 
الدينية مثالية واأفعالنا فو�سوية، 
اإِخيييوة  نييكييون  اأن  كييثييرا  ويوؤ�سفني 
متحابني، وعند الختاف وحو�سا 
اأن  كييثييرا  يوؤ�سفني  �ييسييييياطييني،  اأو 
واأن  والنظام،  الأدب  ديننا  يعلمنا 
تييكييون اأفييعيياليينييا يف ميينيياأى عيين هييذا 
الييكييام، ويييوؤ�ييسييفيينييي كييثييرا عندنا 
بيوت اهلل فرى  لبيت من  ندخل 
اأميييام  اأكييرمييكييم اهلل -  الأحيييذيييية - 
الأبيييييواب بييجييوار الأرفييييف مبعرثة 
بيي�ييسييكييل فييو�ييسييوي وميييا كيييياأن ديننا 

يعلمنا النظام.
يوؤ�سفني كثرا عندما ندخل 

ظهر م�سلح نفخ ال�سافرة عند الغرب، 
بالك�سف  الأفيييييييراد  قيييييام  بيييه  ويييقيي�ييسييد 
�سلوكيات  ميين  ويييعيياييي�ييسييوه  ييييروه  عييمييا 
اأو غر  اأخييياقييييييية  غييير  ومميييار�يييسيييات 
قانونية، توؤدي اإلى الإ�سرار بامل�سلحة 
منظماتهم،  ب�سمعة  وت�سيء  الييعيياميية، 

وت�سر العاملني بها.
املنظمات  لت�سخم حجم  ونتيجة 
وكييرثة  امل�سالح،  وتييداخييل  وتعقيدها، 
اأعيييييييداد امليييوظيييفيييني بيييهيييا، وغييييييياب دور 
باأ�سكالها  والرقابة  الإدارة  اأخاقيات 
املختلفة؛ �سهدت املنظمات النتهاكات 
واملييمييار�ييسييات الييغيير اأخيياقييييية والييغيير 

قانونية. 
مييييوظييييف نييييزيييييه ييييعيييميييل يف اأحيييييد 
بع�س  مييا، ياحظ  الأقيي�ييسييام مبنظمة 

لزمائه  اأخاقية  الغر  ال�سلوكيات 
يف الييعييمييل مييين ر�يييسييياوي، اخييتييا�ييسييات، 
ْمت اأمام  ظلم، حتيز، فلم ي�ستطع ال�سنّ
مع  توافقها  لعدم  ال�سلوكيات؛  هييذي 
ب�ستى  حيياول  املِثالية،  واأخيياقييه  قيمه 
اليي�ييسييبييل الييتييغييييير ولييكيين بيييا جيييدوى، 
قيييرر حييييينييهييا نييفييخ اليي�ييسييافييرة، وخييطييى 
رئي�سه  اإلييى  بالتوجه  الأولييى  اخلطوة 
وهيينييا  ييييحيييدث،  عييمييا  للتبليغ  املييبييا�ييسيير 
راأى ميين توبيخ  اليي�ييسييدميية ممييا  كييانييت 
الإ�ساح  الأمل يف  به، فقد  وا�سِتهزاء 
وبييعييد فيييرتة وجيييد عييلييى مييكييتييبييه قيييرار 
جدا  بعيدة  ريفية  منطقة  اإلييى  النقل 
اأو  اإنييذار،  اإقامته، دون �سابق  عن مقر 
ندم على مبادرته  �سبب مقنع، حينها 
اأنيييه غ�س  بنفخ اليي�ييسييافييرة ومتيينييى لييو 
طرفه عن املخالفة، وحمى نف�سه من 

تع�سف رئي�سه.
�سائكة  ق�سية  نييواجييه  اإذن  نحن 
ومعقدة، ففي حني يعد ك�سف الف�ساد 

يف  اأنييه  اإل  ووطنيا،  دينيا  علينا  واجبا 
ليييه خميياطيير عييالييييية على  اليييوقيييت  ذات 
غياب  ظل  يف  ل�سيما  ال�سافرة،  نافخ 
الأنظمة والقوانني التي تكفل حمايته 
ميين املييخيياطيير الييتييي قييد تلحق بييه بكل 
ف  اأ�سكالها واأنواعها. لذلك جند املوظنّ
اليي�ييسييافييرة ويف�سل  نييفييخ  يييحييجييم عييين 

ال�سمت.
لييييذلييييك ييييتيييوجيييب �يييسييين قيييوانيييني 
واأنييظييميية حلييميياييية نييافييخييي اليي�ييسييافييرة 
اأن  املفرت�س  من  بل  النتقامات،  من 
يييتييم �ييسييكييرهييم ومييكييافييئييتييهييم كيياأبييطييال؛ 
واإيقافهم  ونييبييذه،  للف�ساد  ملحاربتهم 
لييلييمييمييار�ييسييات الييغيير اأخيياقييييية والييتييي 
تييكييلييف امليينييظييميية، وحتيييفيييظ ميييواردهيييا 
ل�سمعتها  و�ييسيييييانيية  ال�ييسييتييغييال،  ميين 
و�يييسيييورتيييهيييا الييينيييزيييية امليييعيييروفييية ليييدى 
امل�ستفيدين، وذلك �سعيا وراء منظمات 
حتمي حقوق اأفرادها وحُتارب الف�ساد 

لتحقيق اأهدافها بكفاءة وفعالية.  

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

»يؤسفني كثيرًا«

نفخ الصافرة أم بلعها

آليات التغيير 
ت  اإن املتتبع ملجريات الأمور والأحداث عر خمتلف احلقب التاريخية التي مرَّ
على الدول واملجتمعات يف خمتلف بقاع العامل ياحظ اأن حالت التغير التي 
العقل  الى  ت�ستند  دقيقة  منهجية  و�سبل  نقدية  منطلقات  دائما  َتتبع  تعرتيها 
باختاف  ي�سلكها  التي  واجتيياهيياتييه  م�ساراته  حتديد  يف  والتحقيق  والتق�سي 

ظروف الزمان واملكان.
ويف هذا الإطار تعتر ال�سحافة ال�ستق�سائية هي الآلية الأ�سا�سية التي من 
التعامالت  ومتابعة  ال�شعوب  اأو���ش��اط  يف  الف�شاد  وحم��ارب��ة  التغيري  اإح���داث  �شاأنها 
اإثيييارة  يف  وخييا�ييسيية  بالتنمية،  املرتبطة  احليييييوييية  املييجييالت  خمتلف  يف  الجتماعية 
ومعاجلة موا�سيع وق�سايا هامة توؤثر على واقع النا�س وحتدد م�سار م�ستقبلهم من 

خال حتقيقات �سحفية تعمل على تنوير الراأي العام وحتقيق التغير.
خال  ميين  الف�سل  لييه  كييان  كوي�ساك«  »يييان  امل�سهور  ال�سلوفاكي  فال�سحفي 
التحقيقات التي اأجنزها يف اإثارة الراأي العام �سد الف�ساد يف بلده ويف العديد من 
انبعاث  التحفيز على  واأي�سا  الأمييام  الى  التغير فيها  العامل  والدفع بعجلة  دول 
القيم واملبادئ بها عر اأعمال العديد من الكتاب واملفكرين التي خدمت اأوطانهم 

واأ�س�ست لنجاحها ورقيها.
ولو بحثنا بعمق يف اأن�سطة التغير امل�ساحبة لل�سحافة ال�ستق�سائية وخا�سة 
يف اأوروبا واأمريكا لوجدنا اأنها متثل جوهر ومركز احلركة يف كل امليادين املرتبطة 
ببناءاتها التفكرية يف امل�ستقبل بغر�س ر�سم اخلطط والرامج ال�سرورية للنماء 
امل�ستمر والقاعدي  التَّوجه يف هذا التفكر التغيري  اإن وجود هذا  ، ثم  والتطور 
لدى  العديد من ال�سعوب بالدول الغربية  وخا�سة يف املانيا  التي تعتر من الدول 
ا يف اأوروبا نظرا لزدهار ال�سحافة ال�ستق�سائية بها التي تروج لاأفكار  الأكرث تغررُّ

الداعمة لعمليات التغير اليجابي.
وبالتايل فاإن وجود ال�سحافة ال�ستق�سائية ب�سكل مكثف يف املجتمع الأملاين 
»هيجل«  الأمليياين  الفيل�سوف  كتاب  اأحدثه  الييذي  واملهم   البارز  التاأثر  الييى  يعود  
الييروح«  الييدول الأوروبييييية، ويحمل عنوان »ظاهريات  الييذي عييرف رواجييا يف كامل 
ح فيه الدعائم ال�سرورية لإر�ساء عمليات التغير الناجحة يف املجتمعات  اأين و�سَّ
القاعدة  ي�سكان  الجتماعية  البيئة  ومييراقييبيية  والتق�سي  التحقيق  اأن  مييوؤكييدا 
الة على اأر�س الواقع  اجلوهرية والرئي�سية التي حتدد كينونة التغير واأ�س�سه الفعَّ
حتى يتفاعل النا�س  يف املجتمع ب�سفة اإيجابية مع خمتلف املوؤ�س�سات املوجودة يف 

حميطهم الجتماعي والثقايف والديني وغره...
ال�سحافة  دعيييم  خيييال  ميين  اأ�ييسييا�ييسييا  يييبييداأ  اأن  يييجييب  جمتمعاتنا  يف  فالتغير 
ال�ستق�سائية والتفكر النقدي جعلهما حمور الإ�ساح والتطوير حتى ن�ستطيع اأن 
نرى واقعنا ب�سكل وا�سح وحقيقي تتجلى فيه كل مكامن ال�سعف والقوة ون�ستطيع 
بذلك اأن نبني حا�سرنا دون اأن نهدم ما�سينا اأو نعيق م�سرتنا نحو م�ستقبل اأف�سل.    

أ.د. عبد العزيز القنصل
كلية الشريعة واصول الدين

اهلل  لبيوت  التابعة  املياه  دورات 
ملزبلة  فنحولها  الطرقات  يف  اأو 
تييفييوح ميينييهييا اليييروائيييح الييكييريييهيية 
كثرا  ويوؤ�سفني  امللوثة،  واملياه 
اأميياكيين  يف  اليينييا�ييس  اأرى  حييييينييمييا 
الو�سوء ي�ستعدون لأداء ال�ساة 
ملثمني وم�سمرين عن اأقدامهم 
ميييين اأثييييييير الييييييروائييييييِح الييكييريييهيية 
والأو�ساخ، واملياه امللوثة املن�سابة 

على الأر�ِس.
اأدخل  عندما  كثرا  يوؤ�سفني 
لبيوت  التابعة  الييو�ييسييوء  اأميياكيين 
اهلل فييياأرى ميين يهدر اأطيينييانييا من 
ر�سولنا �سلى اهلل  كيياأن  ومييا  املياه 

عليه و�ييسييلييم نييهييى عيين الإ�يييسيييراف 
ولو على نهر جار، يوؤ�سفني كثرا 
اأن اأرى بع�س العربات وهي ت�سر 
املياه  علب  منها  وتتطاير  اأمامي 
الييفييارغيية، اأو امليينيياديييل والأكيييييا�ييس 
اإميياطييُة الأذى  الطائرة، ومييا كيياأن 

عن الطريق �سدقة.
اأذهب  عندما  كثرا  يوؤ�سفني 
بييعييائييلييتييي مليينييتييزه مييين امليينييتييزهييات 
فييياأرى  واأهيييليييي  نف�سي  عيين  لأروح 
اإع�سارا  كييان قبلي وكييياأننّ  اأثيير من 
ون�سرها  والأكيا�س  الأوراق  بعرث 
ويوؤ�سفني  وا�ييسييعيية،  م�سافة  عييلييى 
�سجرة  اأرى  عيينييدمييا  واأكييييرث  اأكيييرث 
اأ�ستظل  اأن  واأنييوي  ال  وارفيية الظنّ
بظلها فتمنعني الزبالة املطروحَة 
يف ظييلييهييا مميييا يييحييرميينييي وغيييري 
ظلها،  يف  بيياجلييلييو�ييس  ال�ييسييتييمييتيياع 
ويييوؤ�ييسييفيينييي كيييثيييرا اأنيييييا ل نييعييرف 
هذه  مثل  اأن  نعرف  اأن  نريد  ول 
بقوله  اللعنة  يف  �سبب  الأعيييميييال 
يييقيييوا  �ييسييلييى اهلل عييليييييه و�ييسييلييم »اتنّ
املاعن الثاث: الراز يف املوارد 

والطرقات والظل«.
نهتم  عندما  كثرا  يوؤ�سفني 
بييظييواهييرنييا ونييتييجيياهييل بييواطيينيينييا، 
ويوؤ�سفني كثرا اأن تفوح الروائح 
اأجيي�ييسييادنييا وتتلبد  الييعييطييريييُة ميين 
الأحيييقييياد يف قييلييوبيينييا، ويييوؤ�ييسييفيينييي 
كثرا عندما نتعامل مع الآخرين 
منهم  نتوقع  ل  مائكة  وكيياأنييهييم 
وكاأنهم  معهم  نتعامل  اأو  اخلطاأ 
فيهم،  اخليير  نتوقع  ل  �سياطني 
يوؤ�سفني كثرا اأن نفرت�َس العذر 
نيييعيييذرهيييم،  الييينيييا�يييِس ول  لييينيييا ميييين 
ن�سفح  ول  بال�سفح  ونطالبهم 
عيينييهييم، يييوؤ�ييسييفيينييي كييثييرا عيينييدمييا 
نيييياأميييير بييياليييعيييدل والإحيييي�ييييسييييان ول 
والبغي  الظلم  عن  وننهى  ناأتيه، 

والعدوان ونقتفيه.
اأن  نعلم  اأن  كييثييرا  يوؤ�سفني 
ر�سا اهلل من ر�سا الوالدين، واأن 
اآخر ما نفكر فيه ر�سا الوالدين، 
ويوؤ�سفني كثرا عندما اأرى خطا 

فا يوؤ�سفني كثرا.

إيمان هيف بن وارد
كلية االعمال
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تقنية

مهمة مركبة المريخ 2020

آبل ستتيح شراء تطبيقات ماك و iOS ضمن حزمة واحدة

عماد عسيري 

موؤ�سرات  عن  للبحث  �سمم  لقد 
كبرا  عددا  يحمل  فهو  لذا  حياة 
�ست�ساعدنا  املختلفة  الأجهزة  من 
اجليولوجية  البيئة  فهم  على 
ف�سا  املريخ  ل�سطح  والكيميائية 
اإلى  نقلها  بهدف  عينات  جمع  عن 
مات  قاله  ما  هذا  ما  يوما  الأر�س 
مركبة  عن  امل�ساعد  امل�سوؤول  وال�س 
وكالة  اأطلقتها  التي   »2020 »املريخ 
مهمة   يف  نا�سا  الأمريكية  الف�ساء 
متحركة  عربة  لإر�سال     تهدف 

اأجهزة  م�ستخدمو  �سيتمكن 
و  ماك  تطبيقات  �سراء  من  اآبل 
واحدة  حزمة  �سمن  مًعا   iOS
حتديثات  و�سول  مع  مرة  ولأول 
من  كنت  اإذا  مار�س.  يف  النظام 
اآبل  �سركة  منتجات  م�ستخدمي 
التي  ال�سركة  اأجهزة  ومتتلك 
فهنا  خمتلفة،  باأنظمة  تعمل 
اإليك!  موجهة  �سارة  ب�سرى 
جتريبية  ن�سخة  لأحدث  فوفًقا 
 ،Xcode املطورين  اأداة  من 
ت�سمح  ميزة  هناك  �ستكون 
تطبيقات  ب�سراء  للم�ستخدمني 
حزمة  �سمن   iOSو ماك 
�سراء  عند  بحيث  عاملًيا،  واحدة 
وهناك  اآيفون  لهاتف  ما  تطبيق 
ماك،  على  متواجدة  منه  ن�سخة 
بها  ال�ستمتاع  من  �ستتمكن 
الإ�سافة  تتمحور  الوقت.  بنف�س 
املطورين  �سماح  حول  اجلديدة 
من  بال�ستفادة  للم�ستخدمني 
على  تتواجد  التي  تطبيقاتهم 
�سرائها  مبجرد  من�سة  من  اأكرث 
اآبل قد وفرت  مرة واحدة. كانت 
مزايا تتيح للم�ستخدمني حتويل 
تطبيقات  اإلى   iOS تطبيقات 

اإلى املريخ بحلول عام 2020، لدرا�س
ة جيولوجيا �سطح الكوكب والبحث 
ت�سكل  اإمكانية  اإلى  ت�سر  دلئل  عن 
احلياة يف ما�سية، و�سرت�سل نا�سا يف 
مركز  اإلى  املتجولة  املركبة  فراير 
بولية فلوريدا،  الف�سائي،  كنيدي 
اأجزائها الثاثة  حيث �سيتم جتميع 
ب�سكل كامل، وقد اأطلق موقع وكالة 
مبوقعه  نا�سا  الأمريكية  الف�ساء 
التي  املركبة  اأ�سم  لختيار  ت�سويت 
�ستتجه للمريخ، اإذ طلب من العامة 
الت�سويت  يف  للم�ساركة  واملتابعني 

على موقعهم.   

واأ�سارت نا�سا اأنها �سرت�سل املركبة 
يف فراير اإلى مركز كنيدي الف�سائي 
جتميع  �سيتم  حيث  فلوريدا،  بولية 

اأجزائها الثاثة ب�سكل كامل.
يف  املريخ  �سطح  على  هبوطها  وفور 
فراير 2021 �ستقوم املركبة ذات العجات 
الأربع والتي متاثل حجم �سيارة بتجريف 
حفرة  وهي  باملريخ،  كريرت  جيزيرو  قاع 
يبلغ عمقها 250 مرتا، ويعتقد اأنها كانت 
بالوليات  تاهو  بحرة  بحجم  بحرة 

املتحدة الأمريكية. 
توافر  »مبجرد  وال�س:  وقال   
على  �سن�سعها  لدينا  كافية  جمموعة 

ناأمل  اأخرى،  بعثة  و�ستاأتي  الأر�س 
باإطاقها يف 2026، وتهبط على ال�سطح 
وجتمع تلك العينات وت�سعها يف �ساروخ 
مطلقاً  ي�سبق  ومل  اأ�سا�سي«،  ب�سكل 

للب�سر اإعادة عينات روا�سب من املريخ.
اأبحاث  نتائج  اإن  وال�س  وقال 
مهمة  �ستكون   2020 املريخ  م�سروع 
لإر�سال بعثات من الب�سر اإلى املريخ يف 
امل�ستقبل مبا يف ذلك القدرة على �سنع 
وحتمل  املريخ.  �سطح  على  اأك�سجني 
معدات   2020 املريخ  املتجولة  املركبة 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  ل  اأن حتونّ ميكن 
املنت�سر يف املريخ اإلى اأك�سجني من اأجل 

التنف�س ول�ستخدامه كوقود.
�ستكون  جناحها  حالة  ويف 
نا�سا  تر�سلها  مركبة  خام�س  املركبة 
�سطح  على  �سل�س  ب�سكل  وتهبط 
من  مهمة  درو�س  تعلم  بعد  املريخ، 
نا�سا  اأر�سلتها  التي  املركبات  اأحدث 
)كيوريو�سيتي(  وهي   املريخ،  اإلى 
الكوكب  �سطح  على  هبطت  التي 
تتجول  زالت  وما   ،2012 يف  الأحمر 
يف اأحد �سهول الكوكب جنوب �سرقي 

جيزيرو كريرت.
والرحات  املهمات  هذه  ظل  يف 
اإيجاد  يف  الإن�سان  �سعي  �سيتحقق  هل 

كوكب اآخر ي�سمح باحلياة على �سطحه، 
مع تاأكيد كام امل�سوؤول امل�ساعد بوكالة 
�سوف  التي  العينان  اأهمية  على  نا�سا 
جتلبها املركبة اإذ ما متت املهمة، اإذ اأن 
الإن�سان  اأفق  �ستفتح  حقاً  املهمة  هذه 
وجود  وعلى  حوله،  الف�ساء  على 
طبيعة حياة اأخرى داخل هذه الكهوف 
روا�سب  على  حتتوي  التي  والتجاريف 
داخلها،  وحياة  ماء  لوجود  وموؤ�سرات 
فبغ�س النظر على نتائجها امل�ستقبلية 
اأ�سا�س  �ستكون  بالتاأكيد  املهمة  اإن هذه 
كبر يف علوم الف�ساء والتطور التقني 

للرحات اإلى الف�ساء. 

لعدد  للو�سول  ب�سهولة  ماك 
اأكر من امل�ستخدمني با�ستخدام 
امليزة  اأن  ويبدو  الأخرى،  املن�سة 
ملا بداأته  اجلديدة مبثابة امتداد 
اأكر بني  ال�سركة لإيجاد روابط 
واأنظمتها.  اأجهزتها  خمتلف 
�سهر  يف  �ستتاح  اجلديدة  امليزة 
اختيارية  وهي  القادم،  مار�س 
للمطورين  اجبارية  ولي�ست 
على  تطبيقات  ميتلكون  الذين 
خمتلف اأنظمة اآبل. ومن املنتظر 
و�سول  مع  امليزة  تظهر  اأن 
 ،iOS 13.4 اأنظمة  حتديثات 
و  ،10.15.4 كتالينا  ماك 
لعامة   tvOS 13.4
القادم.  ال�سهر  امل�ستخدمني 
يف  للم�ستخدمني  مميزة  اإ�سافة 
التطبيقات،  حال طبقها مطورو 
حيث ت�ساهم يف تقارب اأنظمة اآبل 
بطريقة  الأجهزة  خمتلف  على 

مميزة.
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تقنية

سامسونج تسرب صور رسمية لهاتفها جالكسي إس 20 
على موقعها

قبل ا�سبوع واحد من موعد موؤمتر 
عن  للك�سف  اليير�ييسييمييي  �ييسيياميي�ييسييوجن 
 ،20 اإ�يييس  جالك�سي  الييرائييد  هاتفها 
ك�سفت �سام�سوجن – بطريق اخلطاأ 
للهاتف  الر�سمية  ال�سور  عيين   –

على موقعها الر�سمي.
ومييين اليي�ييسييور يييتيياأكييد ليينييا ا�سم 
اليييهييياتيييف الييير�يييسيييميييي اأنييييييه �ييسيييييكييون 
جالك�سي  ولي�س   20 اإ�يييس  جالك�سي 
ال�سابق  الهاتف  اأن  )حيث   11 اإ�ييس 

هو جالك�سي اإ�س 10(.
تييظييهيير اليي�ييسييور مييين الييواجييهيية 
ال�سيلفي  لييكييامييرا  ثقب  الأمييامييييية 
لييلييكييامييرات  م�ستطيلة  وميي�ييسيياحيية 
بع�سها  فييوق  املتمو�سعة  اخللفية 
البع�س. كما اأن هناك غطاء حماية 
ملا  م�سابه   LED بيياأ�ييسييواء  رمييييادي 

قدمته لهاتفها جالك�سي اإ�س 10.
هيييييييذه لييييييي�يييسيييت املييييييييرة الأولييييييييى 
عر  �سام�سوجن  فيها  تك�سف  التي 
موقعها �سور ر�سمية لهواتفها قبل 
ح�سل  فييقييد  بيي�ييسييرعيية.  ت�سحبها  اأن 
و   10 نوت  مع جالك�سي  اأي�ساً  ذلك 
10 بل�س قبل يوم من موعد اإطاق 

الهاتف.
وتيييعيييتيييزم �ييسيياميي�ييسييوجن الييكيي�ييسييف 
يييوم   20 اإ�يييس  عيين جالك�سي  ر�ييسييمييييياً 
�سياأتي  والييذي  اجليياري  11 فراير 
بثاثة اأ�سكال وموا�سفات خمتلفة 

من بينها فئة األرتا وهي الأعلى.

تك�سف  اأن  اأي�ساً  املتوقع  وميين 
�ييسيياميي�ييسييوجن عييين هيييياتييييف   الييقييابييل 
لييلييطييي عييمييودييياً وقيييد تيي�ييسييربييت عنه 

فيديوهات موؤخراً.
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إعالن

الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

جامعة الملك خالد
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

قسم االعالم في 
ورشة المطار

�سعدت بح�سور ور�سة العمل التي نظمتها هيئة تطوير منطقة ع�سر 
عن ت�سميم مطار ابها  اجلديد، وهي فكرة نوعية وجه بها �سمو اأمر 
املنطقة المر تركي بن طال حيث متت دعوت �سخ�سيات ميثلون 
باملنطقة رجال ون�ساءا �سغارا وكبارا ومن  فئات و�سرائح جمتمعية 
ذوي الهتمام؛ مهند�سني ومثقفني ورجال و�سيدات اعمال وفنانني 
هييولء  ميين  واجلييميييييع  عيياقيية،  ذات  جلييهييات  وم�سئولني  وت�سكيليني 
وغرهم �ساهم بفكرة او مقرتح او راأي يف م�سروع املطار، وهذه تعد 

اآلية غر م�سبوقة يف اتخاذ القرار تبداأ من املواطن.
كييمييا �ييسييعييادتييي زادت بيييوجيييود طييابيينييا وطييالييبيياتيينييا وخييريييجييييينييا 
كبرة  بكثافة  باجلامعة  والتيي�ييسييال  العيييام  ق�سم  ميين  وخريجاتنا 
زمييائييي  وي�سعد  ي�سعدين  وهيييذا  لييلييور�ييسيية،  التنظيمية  الييلييجييان  يف 
هولء  ميثل  حيث  باحلامعة،  والت�سال  العييام  بق�سم  وزمياتي 

ال�سباب وال�سابات خمرجات نوعية للق�سم واجلامعة.

نافذة

جامعة الملك خالد

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

المستشار المشرف العام
أ.د. علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

مدير التحرير
سلطان عوض عسيري

المخرج الفني
فهد البشري

رئيس التحرير
أسامة سفر آل مشعل

نائبة رئيس التحرير
بشائر سعيد الغامدي

سكرتير التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية
رائدة مشبب المحي

رنا الشهراني
درة الحمادي
حنان البشري

عماد عامر عسيري
مداوي األحمري

الهيئة األكاديمية
د.مكي احمد مكي

د. مريم العجمي
أ.سارة السلمي

أ.أمل ابو مديني
أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
علي أحمد آل سعيد

عبد العزيز رديف
سارة القحطاني

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

aafakku aafa.kku aafakku aafa.kku
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خطوة تعلمنا الكثير 
بدايييية عهيييد جدييييد يف م�سيييرتي الإعامية بان اتولى رئا�سييية حترير 
�سيييحيفة اآفييياق التيييي اعطييياين فيهيييا �سيييعادة امل�سيييرف على ال�سيييحيفة 
ا�سيييتاذي الدكتيييور علي بن �سيييويل القيييرين وبقية زمائيييي من فنيني 
وطييياب وطالبيييات منحوين ثقتهم التي ي�سيييرفني العتيييزاز بها لنها 

زادتني ثقة يف نف�سي لتعلم املزيد يف عامل الإعام.
منيييذ ان خطيييوت اخلطيييوة الأوليييى يف حياتيييي اجلامعيييية يف هيييذا 
ال�سيييرح التعليميييي والأكادمييييي امل�سيييتمر يف طرييييق التمييييز والنجييياح، 
جامعييية املليييك خاليييد والتيييي ا�سيييتقطبت الكثر مييين الرميييوز  الدارية 
والأكادميية والتعليمية التي ا�ستفدنا منها كثرا، اأحتدث عن جامعة 
اأثبتيييت وجودها بني جامعات اململكة العربية ال�سيييعوديه، والتي تعتر 
احلا�سنة ل�سحيفة »افاق« وهي من �سنعت كل اخلطوات لوجود هذه 
ال�سحيفيييه، ولعيييل انتمائي لهيييذه ال�سحيفة اجلامعيييية جعلني فخوراً 
مبا اأقدم طاحماً للمزيد  من التقدم وامل�ساهمة يف ا�ستمرار جناحها، 
و ب�سفتيييي رئي�سيييا التحريييير �سوف اعميييل بكل جهد ميييع كافة زمائي 
فيميييا ي�سب يف خدمة هيييذه الوطن الغايل  ومنطقتيييي منطقة ع�سر 
وكافييية مييين يهتم بهيييذه ال�سحيفيييه من طييياب وباحثيييني واإعاميني 

واإداريني.
ل �سك اأن العمل يف �سحيفة جامعية ي�ساعد طاب الإعام على 
تعليييم اأ�سيييياء جديدة وتزيد مييين الحتكاك والتدرب عليييى يد اأ�سحاب 
اخليييرة الذين مل يبخليييوا علينا باملعلومة او الن�سيحة فقد ا�ستطعنا 
اأن جنميييع بيييني الدرا�سييية العمليييية واخليييرة امليدانية وهذا مميييا يوؤكد 
بييياأن الإعام كتلة واحدة بكافة فروعييية) �سحافة ،واإذاعة وتلفزيون ، 

وات�سال ( ت�سكل كيان واحد لبد اأن نتعلمه ونتقنه .
ان ت�سريفيييي برئا�سييية حتريييير اآفييياق يجعلنيييي اأكيييرث حر�سيييا عليييى 
ا�ستكميييال ميييا بيييداأه زمائي زمياتي مييين قبل و�ساكيييون متعاوننا مع 
اجلمييييع يف �سبييييل ان تظهر اآفاق كميييا نريدها ويريدها كافة من�سوبي 

اجلامعة ،
ان املتابيييع ل�سحيفييية اآفييياق ي�سعر باجلهيييد املبذول فيهيييا وحر�س 
امل�سوؤوليييني يف اجلامعة على تطويرها حتيييى اأ�سبحت معلما للجامعة 
، ونحييين طاب ق�سم الإعيييام حم�سو�سون لأننا وجدنا مكانا نتدرب 
فييييه داخل جامعتنا وهو ما ي�سعرنا بالتميز عن غرنا لن امل�سوؤولني 
يف اجلامعييية وثقوا فينا ويف قدراتنا كطاب وتولينا منا�سب متعددة 
يف عيييامل ال�سحافييية منها رئا�سييية التحرير والتي �ستزييييد من خراتنا 
يف هيييذا املجيييال لن هذا املن�سب يتيح ملن يتوله ممار�سة دورة كرئي�س 
حتريييير لل�سحيفييية ،لذلك �ستكون اآفاق حمطييية تعلمنا فيها كل فنون 
ال�سحافييية والعيييام وقيييد ا�سافيييت لنا الكثييير �سن�ستفييييد منه خال 

م�سرتنا العامية.

آفاق طالبية

فيروس كورونا

نتائيييج  اأن  ال�سحييية  وزارة  اأكيييدت 
الفحو�سيييات املخريييية الأوليييى التي مت 
اإجراوؤهيييا للطاب اليييي10 القادمني من 
مدينييية ووهيييان ال�سينيييية كانيييت �سلبية 
وهلل احلميييد، م�سيييرة اإليييى اأن الطييياب 
�سيبقيييون يف العيييزل الوقائيييي املخ�س�س 
الإ�سيييراف  حتيييت  يومييياً   14 مليييدة  لهيييم 
الطبيييي الكامل ل�ستكميييال الفحو�سات 
الإ�سافيييية والإطمئنيييان عليييى �سحتهم 

و�سامتهم.
وو�سيييل الطاب اليييي10 اإلى اململكة 
الأحد املا�سي عر طائرة خا�سة اإنفاذاً 
لتوجيهيييات خادم احلرميييني ال�سريفني 
املليييك �سلمان بييين عبدالعزييييز اآل �سعود 
و�ساحيييب ال�سميييو امللكيييي الأمر حممد 
بييين �سلمان بييين عبدالعزييييز ويل العهد 
وزيييير  اليييوزراء  جمل�يييس  رئي�يييس  نائيييب 
الدفاع -حفظهميييا اهلل- باإجائهم من 
ال�سيييني ، حييييث قاميييت وزارة اخلارجية 
و�سفارة اململكة يف ال�سني بجهود كبرة 
لإنهاء اإجراءات �سفرهم وو�سولهم اإلى 
الريا�يييس ، وقيييد ا�ستقبلتهيييم الطواقيييم 
الفحو�سيييات  عميييل  وجيييرى  الطبيييية 

الازمة لهم.
التاأكييييد  ال�سحييية  وزارة  وجيييددت 
على اأنيييه مل يتم حتى الآن وبف�سل من 
اهلل ت�سجيل اأي اإ�سابة بفرو�س كورونا 
توا�سيييل  حييييث  اململكييية،  يف  امل�ستجيييد 
الوزراة تطبييييق الإجراءات الإحرتازية 
اإليييى  الفرو�يييس  وفيييادة  مييين  للوقايييية 
اململكييية ي بييياإذن اهلل ي وذليييك مييين خيييال 
موا�سلييية فح�س القادميييني من ال�سني 
عييير رحيييات مبا�سرة اأو غييير مبا�سرة 
وعميييل حمات توعوية مكثفة بالطرق 
العلميييية ملكافحييية الفايرو�يييس والوقاية 
منيييه -بييياإذن اهلل- ، كميييا اأكيييدت اليييوزارة 
عليييى اجلاهزيييية التامييية بغيييرف العيييزل 

داخل امل�ست�سفيات.
والتحكيييم  القييييادة  مركيييز  وبيييادر 
بيييوزارة ال�سحييية منيييذ بدايييية اكت�سييياف 
الفرو�يييس يف ال�سيييني باإتخييياذ العدييييد 
مييين الإجيييراءات الإحرتازيييية وتطبييييق 
اللوائيييح ال�سحيييية الدوليييية املتبعييية يف 
مثيييل هذه احلالت والتن�سييييق التام مع 
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أسامة سفر آل مشعل
رئيس التحرير * 

* نننن ننن ننننننن نننننننن

تأكد سالمة الطالب الـ10 القادمين من الصين
وزارة الصحة: لم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد 

في المملكة
جمييييع اجلهيييات ذات العاقييية للتعاميييل 
مع هذا احلدث والت�سدي له من خال 
تنفيذ عدد من الإحيييرتازات الوقائية ، 
ومنها مراقبة الو�سع الوبائي عن كثب 
بالتوا�سل مع منظمييية ال�سحة العاملية 
وامل�سيييادر الأخرى والتن�سييييق مع هيئة 
الطران امليييدين بتقييم حركييية ال�سفر 
املبا�سر وغييير املبا�سر من واإلى ال�سني 

بهيييدف توفييير املعلوميييات لاأ�سخا�يييس 
املناطيييق  اإليييى  ي�سافيييرون  قيييد  الذيييين 
ل فيها اإ�سابات ولر�سد القادمني  امل�سجنّ
منها وتطبييييق التقييم ال�سحي لهم يف 
املنافيييذ ومن ثيييم متابعتهيييم للتاأكد من 

�سامتهم.
املركيييز  بيييني  �سابيييق  اإي�سييياح  ويف 
الأمرا�يييس  مييين  للوقايييية  الوطنيييي 

 )Saudi CDC  ( ومكافحتهيييا 
بيييوزارة ال�سحييية اأن الأعرا�يييس ال�سائعة 
التنف�سيييية  الأعرا�يييس  هيييي  للعيييدوى 
و�سييييق  وال�سعيييال  احلميييى   : احليييادة 
ويف   ، التنف�يييس  و�سعوبييية  التنف�يييس 
احلالت الأكيييرث �سدة ، ميكن اأن ت�سبب 
العيييدوى اللتهييياب الرئيييوي واملتازمة 

التنف�سية احلادة.
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